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ETT STARKT  
RESULTAT – OCH 
VI BRYTER NY 
MARK

Det är omöjligt att reflektera kring 2019 
utan att först kommentera uppdelningen av 
MTG i två olika företag i mars – Nordic 
Entertainment och det nya MTG. Detta 
utgjorde slutet på en förändringsresa som 
MTG slog in på för ett antal år sedan för att 
säkerställa en konkurrenskraftig underhåll-
ningskoncern som kunde rymma två rele-
vanta och intressanta investerings-
möjligheter i en underhållningssektor med 
hög förändringstakt. Det handlade också 
om ett åtagande för att fokusera på vad vi 
tror kommer att utgöra morgondagens 
underhållning – esport och gaming. 

Vårt första år som det nya MTG har varit 
extremt spännande och givande. Vi har 
under 2019 fortsatt att utveckla våra verk-
samhetsvertikaler esport och gaming med 
betoning på att bli ännu mer kommersiellt 
professionaliserade. Det har lett till ökad 
försäljning genom en förändring från 
tillfälliga intäktsströmmar till mer hållbara 
sådana, samt en fortsatt förbättring av vårt 
verksamhetsresultat. Och utifrån ett strate-
giskt perspektiv har åtskilliga milstolpar 
uppnåtts: vi har lanserat det nya formatet 
ESL Pro Tour som attraherar de bästa tea-
men i världen, etablerat nya relationer med 
utgivare av spel inklusive ett flerårigt avtal 
med Blizzard, samt ingått en väldigt lovande 
strategisk allians med Nielsen – mediabran-
schens ledande källa för värdering av spons-
ring av esport och medievärdering.

Ett viktigt beslut som vi fattade under året 
var att påbörja en strategisk översyn av vår 
gamingvertikal för att kunna utvärdera det 
bästa sättet för att skapa värde för våra 
aktieägare. 

När jag ser framåt är jag övertygad om att vi 
har mer hårt arbete framför oss och en löf-
tesrikt ljus framtid. 

Vi är idag världens ledande esportbolag 
genom våra investeringar i ESL och Dream-
Hack, vilka erbjuder framstående nationella 
och internationella events, ligor och festiva-
ler. Esport är bland de mest sedda och snab-
bast växande sporterna i världen. ESL och 
DreamHack är redan globala varumärken 
och förstahandsval bland såväl tittare, spe-
lare, partners som spelutgivare.

” VIDEOSPELMARK-
NADEN ÄR IDAG  
VÄRD MER ÄN 100 
MILJARDER DOLLAR, 
VILKET ÄR MER ÄN 
FILM- OCH MUSIK-
BRANSCHEN TILL-
SAMMANS.”

Vi har en väldigt stark ställning med våra 
investeringar i InnoGames och Kongregate. 
InnoGames driver en portfölj med sju fram-
gångsrika free-to-play-spel som spelas på 
PC eller mobil och innefattar titlar såsom 
”Forge of Empires” och ”Elvenar”. Kongre-
gate är starkt förankrat som en ledande 
publicist av mobil- och PC-spel inom 
”casual” och ”hyper casual” genrerna.

Esport – framtidens underhållning
Att bygga upp och utveckla en ny sport är en 
resa, speciellt när det gäller att skapa väldigt 
engagerade fans omkring den. Många spor-
ter kommer aldrig att röra sig bortom under-
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Kongregate fick en tuffare start på året och 
vi genomförde nödvändiga förändringar i 
dess verksamhetsmodell med ökat fokus på 
direkta relationer med utgivare, att förvärva 
framgångsrika IP som vi redan haft utgivar-
relationer med, samt på att koncentrera 
spelportföljen.  Under andra halvåret skedde 
en tydlig vändning och Kongregate avslu-
tade året på topp med ett starkt momentum 
in i 2020.

Vi är stolta ägare till två väldigt starka och 
relevanta bolag inom vår egen gamingverti-
kal. Majoritetsinnehavet i InnoGames har 
skapat betydande värde och Kongregate har 
gjort stora framsteg under 2019. Samtidigt 
anser jag att spelbranschen står inför ett 
vägval. När man blickar bortom 2020 kom-
mer det att krävas mycket mer för att hålla 
sig relevant och konkurrenskraftig. Mycket 
resurser krävs för att göra nödvändiga inves-
teringar i vår befintliga verksamhet. Djupa 
fickor krävs för att fånga möjligheterna att 
bredda vår portfölj. Under 2019 och efter 
uppdelningen har vi blivit kontaktade av 
strategiska och finansiella investerare som 
har lagt fram flera alternativ på hur vår 
gamingvertikal kan bli ännu mer konkurrens-
kraftiga framåt. Vi agerar alltid med våra 
aktieägares bästa för ögonen och av detta 
skäl satte vi igång vår strategiska översyn 
under slutet av 2019.

Strategiöversynen  
– utkristallisera dolda värden
Syftet med denna strategiöversyn är att 
utvärdera de bästa sätten att skapa och reali-
sera värde för aktieägarna. Det är styrelsens 
och ledningens åsikt att en uppdelning av 
koncernens gamingvertikal från dess esport-
vertikal – som skulle möjliggöra för respektive 
verksamhet att etablera sin egen finansiella 
struktur och anta strategiska målsättningar 
oberoende av varandra – är det bästa sättet 
att åstadkomma detta.  

I startgroparna med sikte på en ljus framtid
I början på 2020 hade den pågående coro-
na-epidemin en stor inverkan på det globala 
samhället och ekonomin. På motsvarande sätt 
blev även MTGs esportvertikal påverkat, vars 
verksamheter bygger på stora live-evene-
mang med omfattande medierättigheter, 
varumärkespartnerskap och stor publik som
köper både biljetter och souvenirer på plats. 
Eftersom esport är en i grunden digital pro-
dukt har MTG med sina portföljbolag möjlig-
heten att kompensera för en negativ påverkan 
på live-evenemangen: tävlingar och turne-
ringar övergår nu från att vara liveproduktio-
ner med publik till att helt genomföras digitalt 
och online vilket innebär både att underhåll-
ningen även fortsatt kan göras tillgänglig för 

hållning för ett fåtal, snarare än för den breda 
massan, och kommer därför inte heller att bli 
en kommersiellt gångbar produkt som attra-
herar tillräckligt många tittare.

Det är dock annorlunda med esport. Antalet 
gamers, alltså personer som spelar dataspel, 
förväntas globalt öka till 2,9 miljarder 2022, en 
uppgång från 2,4 miljarder 2018 – och den 
globala esportpubliken förväntas öka till 645 
miljoner år 2022, från 395 miljoner under 
2018. Spel – oavsett om de spelas hemma på 
en dator, på språng med mobilen eller på en 
esportarena av esportproffs – utgör en bety-
dande kommersiell möjlighet. Esportfans har 
unika egenskaper jämfört med andra sporter. 
De är unga, välutbildade och har högre medel-
inkomst än fans inom andra sporter. Dessutom 
är de ökänt svåra att nå med marknadsföring 
eftersom 70 procent stoppar reklam på sina 
enheter med hjälp av ad-blockers. Det gör 
dem till en relevant målgrupp för alla företag 
som vill föryngra sitt varumärke och utvidga 
sin verksamhet bortom sin traditionella kund-
bas genom att få exponering mot dessa intres-
santa målgrupper.

Detta är en av anledningarna till att vi fort-
sätter att se stora framtida möjligheter för 
esport som underhållningsprodukt. Vi har 
vidtagit strukturella åtgärder för att realisera 
det fulla kommersiella värdet av esport, vil-
ket omfattar en ny struktur för ligor som 
döpts till ESL Pro Tour. Det skapar förutsäg-
barhet och långsiktighet. Vi har även ingått 
ett strategiskt partnerskap med Nielsen för 
att samla in tillförlitlig statistik från events 
samt att vi har breddat våra relationer med 
spelutgivare för att omfatta ännu mer spän-
nande ”triple A games” (spel med högsta 
betyg, AAA) under 2019. Vi är också nöjda 
med avtalet med Blizzard för deras hyllade tit-
lar StarCraft® II och Warcraft® III: ReforgedTM. 
Nu när vi genomfört dessa åtgärder upplever 
jag att vi har rätt position i branschen för att 
bli ett starkt alternativ och en konkurrent till 
traditionell sport för media och varumärken.

Gaming – en väldigt spännande  
bransch som står inför ett vägval
InnoGames visade god tillväxt under 2019 
med stark utveckling av sin befintliga 
spelportfölj, särskilt för Forge of Empires. 
Den genomsnittliga kundrelationen har för-
längts under året, vilket har gett oss en möj-
lighet att investera i marknadsföring för fram-
tida tillväxt. Under 2019 har InnoGames 
arbetat med både nya spellanseringar, så som 
Warlords, och nya spel. Resultatet är fyra nya 
spännande spel som ska lanseras under 2020 
– spel som i första hand har anpassats för 
mobilen och som bygger på vår expertis inom 
spelutveckling.

publiken men också att nya affärsmöjligheter 
uppstår. I denna svåra period har hälsa och 
säkerhet hos medarbetarna, fansen, lagen 
och kunderna varit centralt i alla beslut tagna 
av MTG och våra portföljbolag.

Som många gånger tidigare i MTGs historia är 
vi banbrytande och tar oss in på ny kommersi-
ella områden. Vår tro på morgondagens 
underhållning – esport och gaming – är stark. 
Framgångar när det gäller att skapa värde 
kommer enbart genom relevanta produkter, 
kreativitet och innovation. Vi ligger i startgro-
parna och har möjlighet att etablera MTG 
som en global ledare inom esportbranschen. 
Vi kommer att accelerera värdeskapandet 
genom att ytterligare dra nytta av synergierna 
i vårt ägande av de två starkaste varumärkena 
inom esporten globalt, med stöd av vår solida 
finansiella ställning och kommersiella expertis 
inom verksamheterna.

Vi bryter ny mark samtidigt som vi förlitar oss 
på vårt arv och vår metod att alltid fokusera 
på kommersiell innovation och produkter som 
vinner gensvar hos våra kunder. Detta kom-
mer att göra det möjligt för oss att fortsätta 
med vårt starka engagemang för att ge alla 
esport- och gamingfans världen över bästa 
möjliga underhållning.

MTG — Årsredovisning 2019
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DET NYA MTG –
HEMVISTEN FÖR 
UNDERHÅLLNING 
INOM ESPORT 
OCH GAMING  

MTG fortsätter att befästa sin position som ett ledande  
operationellt bolag och investeringsbolag för underhållning  
inom esport och gaming. 
 

VÅRT FÖR-
HÅLLNINGS-
SÄTT

  MTGs VISION är att vara hemvisten inom esport  
och gaming.

  MTGs MISSION är att utveckla ekosystemet inom 
esport och gaming och gagna dess communities 
genom meningsfull storytelling och med skicklighet, 
innovation och hållbarhet i centrum. 

  MTGs STRATEGI är att driva lönsamhet och 
organisk tillväxt i portföljbolag samt att investera i 
esport- och gamingbolag med hög potential som 
kompletterar MTGs varumärken och produkter.
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VÅR STRATEGI

Ett strategiskt holding‑  
och investmentbolag
I en växlande underhållningssektor, där för-
ändring är den enda konstanten, förblir flexi-
bilitet och smidighet kärnprinciper i MTGs 
strategi. Genom att kombinera kärnprinci-
perna med vår ”bygg och köp”-strategi för-
söker MTG tillämpa dem för att driva lön-
samhet och organisk tillväxt i våra 
portföljbolag och investerar i esport- och 
gamingbolag med hög potential. 

Bygga
MTGs portfölj inom esport och gaming inne-
fattar hela resan för gamingkunder: att titta, 
interagera, lära och dela. Med egna IP, platt-
formar för onlinespel, och internationella 
megaevenemang är bolagen som ägs och 
drivs av MTG marknadsledande inom sina 
respektive områden. 

MTGs esportportfölj omfattar bolagen ESL 
och DreamHack. Såväl befintliga som nya IP 
utvecklas i bolagets esportvertikal för att 
kapitalisera på den snabba tillväxten när det 
gäller tävlings- och livstilsgaming. De pri-
mära intäktsflödena består av sponsoravtal, 
försäljning av mediarättigheter, evene-
mangsbiljetter, souvenirer, annonsering 
samt köp som görs i spelen. 

Det originalinnehåll som skapas av MTGs 
esportbolag omfattar nationella och interna-
tionella ligor, turneringar och festivaler på 
olika språk. Dessa ligor, turneringar och fes-
tivaler ses på plats av hundratusentals fans 
som reser över hela världen till events som 
även följs av miljontals tittare online på flera 
olika distributionsplattformar. 

Baserat på sin dokumenterade erfarenhet  
av att utveckla ledande varumärken i sin 
genre som Intel Extreme Masters (IEM), ESL 

One och DreamHack Masters var 2019 året 
då ESL och DreamHack lanserade ESL Pro 
turneringen, en enda turnering som förenar 
alla ESLs och DreamHacks tävlingar. 

MTGs spelbolag utvecklar och publicerar 
multiplattformsspel, främst ”free-to-play”, 
som ständigt utvecklas genom speluppdate-
ringar och skapandet av nytt innehåll. Fokus 
för bolagets gamingvertikal är att vara först 
med att utveckla nya mobilspelstitlar för att 
driva ytterligare tillväxt av försäljning och 
EBITDA.

Köpa
Förutom att växa organiskt är MTGs strategi 
att också växa genom förvärv och investe-
ringar i företag med hög potential och i de 
talangfulla entreprenörerna som står bakom 
dem. Det finns två huvudsakliga kriterier för 
att utvärdera sådana investeringar: att inne-
hållet, plattformen eller mjukvaran passar in 
i portföljen samt att de går hand i hand med 
MTGs kultur och värderingar.

Genom att stödja innovativa idéer och de 
passionerade och entreprenörsdrivna 
teamen bakom dem, förstärker MTG esport- 
och gamingsektorn inifrån och tar fram nya 
och innovativa lösningar till nytta för hela 
ekosystemet – däribland spelare, fans, 
sponsorer och utgivare.

Värdedriven underhållning
Som ett värdedrivet bolag med varumärket 
djupt förankrat i Corporate Responsibility 
(CR) är MTG uppbyggt av motiverade 
medie- och underhållningsproffs med bred 
bakgrund, omfattande erfarenhet av opera-
tiv verksamhet och av investeringar, samt 
relevanta kompetenser och en delad värde-
grund.
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Drivkrafter för framtida avkastning 
MTGs vision, mission och strategi har utfor-
mats med hänsyn till hur konsumentbeteen-
det ser ut hos globala gamers, samt esport-
fans och communities. Med det som 
bakgrund förblir MTGs sju initiativ för att 
driva resultaten hos existerande innehav och 
nå tillväxt genom strategiska investeringar 
detsamma:

1.  Organiskt växa esport som mainstre-
am-underhållning genom utökad distribu-
tion och nya spelgenrer

2.  Skala upp esportvertikalen genom strate-
giska partnerskap

3.  Etablera en stark position i esportens eko-
system, från amatörnivå till professionella 
ligor

4.  Öka användande och livslängd för pro-
dukter och ”games-as-a-service”

5.  Fortsätta gränsöverskridande samarbeten 
och dela kunskap inom portföljen

6.  Innovera genom utveckling av existerande 
och nya produkter och varumärken

7.  Upprätthålla en effektiv och välbalanserad 
kapitalallokering

Strategisk översyn av gamingvertikalen
MTG meddelade den 29 oktober att bolaget 
inleder en strategisk översyn av sin gaming-
vertikal, inklusive VC-fondens investeringar i 
gaming, för att kunna utvärdera den bästa 
vägen för att skapa värde för aktieägarna. 
Värdeskapandet i bolagets gamingvertikal 
har varit betydande sedan förvärvet av Inno-
Games genomfördes. MTG har blivit kon-
taktat med flera alternativ på hur bolaget 
kan bli ännu mer konkurrenskraftigt efter 
uppdelningen. Utfallet av den strategiska 
granskningen skulle kunna leda till att MTG 
blir ett globalt renodlat esportbolag.

Gamescom 2019, Cologne  

© ESL | Simon Howar

(BILD HÖGER)
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  Uppdelning och notering av NENT Group  
framgångsrikt genomförd
Nordic Entertainment Group (NENT Group) börsnoterades på Nasdaq 
Stockholm. Bolaget består av MTGs tidigare Nordic Entertainment och MTG 
Studios, såväl som multiplattformen Splay Networks.

  Försäljningen av Nova genererar 1,8 miljarder 
kronor för finansiering av förvärv
MTG sålde sitt innehav om 95 procent i Nova Broadcasting Group i Bulgarien 
till PPF Group. Avkastningen kommer att användas till att utveckla esport‑ 
och gamingvertikalen, både genom organiska investeringar och 
företagsförvärv.

  Forge of Empires livstidsintäkter  
överstiger 500 miljoner euro
Strategispelet är MTGs portföljbolag InnoGames mest framgångsrika titel 
hittills. Mer än 250 miljoner euro av intäkterna har intjänats under de senaste 
två åren av spelets sjuåriga livstid.

  ESL och DreamHack ingår omfattande avtal med 
Nielsen gällande mätning inom esport
Avtalet kommer ytterligare att lyfta standarden för mätning inom esport och 
erbjuda större trygghet till varumärken och företag som överväger att 
investera i esportbranschen. ESL, DreamHack och Nielsen har arbetat nära 
varandra för att främja tillförlitliga och standardiserade mätningar av esport 
de senaste åren.

  DreamHack stod värd för två Fortnite  
Community-turneringar
DreamHack, den främsta arrangören för gaming lifestyle‑festivaler, höll två 
lokala turneringar – DreamHack Winter och DreamHack Anaheim, som stod 
värd för Fortnite och hade en prispott på 500 000 USD.

  Avyttring av portföljbolaget Zoomin
Avyttringen av Zoomin till Azerion, ett ledande europeiskt techbolag inom 
media och underhållning med bas i Nederländerna, låg i linje med MTGs 
strategi att fokusera på underhållning inom gaming och esport. 
Transaktionen resulterade i att MTG redovisade en nettoförlust på 80 Mkr.

VÄSENTLIGA 
HÄNDELSER  
2019⁄2020
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  MTG offentliggjorde förändringar i ledningen  
för portföljbolaget DreamHack
Dreamhacks tidigare co‑CEO Peter Nørrelund utnämndes till VD för 
Dreamhacks nya fokusområde Sport Games, en ny enhet inom MTGs esport‑
vertikal. Roger Lodewick utnämndes till ny co‑CEO för Dreamhack för att 
leda bolaget tillsammans med nuvarande co‑CEO Marcus Lindmark.

   Strategisk översyn av MTGs gamingvertikal
MTG lanserade en strategisk granskning av gamingvertikalen för att 
utvärdera hur man bäst skapar värde för aktieägarna. Granskningen omfattar  
de olika alternativ som finns öppna för MTG att bli ännu mer 
konkurrenskraftigt – inklusive en notering i USA och potentiell försäljning av 
esportvertikalen. 

   Lansering av ESL Pro Tour 
MTGs portföljbolag ESL och DreamHack skapade ESL Pro Tour – världens 
största Counter‑Strike: Global Offensive‑turnering någonsin med en total 
prissumma på över 5 miljoner USD. Pro Tour kommer att koppla ihop fler än 
tjugo CS:GO‑turneringar‑och ligor på fem kontinenter från och med 2020 
och är en viktig milstolpe i professionaliseringen av esportbranschen.

  MTGs ESL och DreamHack ingår ett treårigt 
esportavtal med Blizzard Entertainment
ESL och DreamHack kommer att ta fram nya ESL Pro Tour‑format för både 
StarCraft® II och Warcraft® III: Reforged™ tillsammans med Blizzard 
Entertainment för att tillhandahålla en total prissumma på 4,6 miljoner USD. 
Tävlingarna inom ESL Pro Tour syftar till att skapa en karriärväg för 
aspirerande spelare, en fängslande story som esportfansen följer och 
möjligheter till hög exponering för varumärken och mediapartners.

  MTG gör årliga besparingar och nedskrivningar  
av tillgångar
MTG AB meddelade årliga besparingar, uppsägningskostnader och 
nedskrivningar som en del av den strategiska granskningen, 
effektiviseringsprogrammet och utvärderingen av gamingvertikalen.

 Lönsam tillväxt under 2019
Under 2019 förbättrades både gruppens försäljning och justerad EBITDA 
under ett händelserikt år. ESL och DreamHack lanserade ESL Pro Tour och 
ingick ett omfattande avtal gällande mätning av esport med Nielsen vilket 
har lett till stora framsteg i arbetet med att professionalisera esport‑
branschen. Bolagets gamingvertikal såg fortsatt lönsam tillväxt, driven av en 
solid grund och stark tillväxttakt från Kongregate som en konsekvens av den 
reviderade strategin, framgångsrika lanseringar av ”first party”‑spel och 
IP‑förvärv. Innogames har optimerat sin befintliga portfölj med fokus på att 
växa mobilintäkterna, som varit den starkaste drivkraften bakom intäkt och 
lönsamhet.
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” MTGs portföljbolag ESL  
och DreamHack skapade 
ESL Pro Tour – världens 
största Counter‑Strike: 
Global Offensive‑turnering 
någonsin med en prispott 
på mer än 5 miljoner USD.”
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VARFÖR MAN 
SKA BRY SIG  
OM ESPORT

Esport har haft en imponerande tillväxt de senaste åren  
– så stor att analytikerna förutser att branschen kommer att vara 
värd åtminstone 1,8 miljarder USD 20221).

Men som med all snabb tillväxt finns det 
också osäkerhetsfaktorer. Kommer den nuva-
rande tillväxttakten att fortsätta? Kommer 
esport att bli något för alla? Och hur kommer 
intäkter att genereras storskaligt i praktiken? 

Det är omöjligt att besvara dessa frågeställ-
ningar med säkerhet, men den historiska 
utveckling när det gäller traditionella spor-
ter visar att det finns en enorm outnyttjad 
potential på marknaden med en tydlig rikt-
ning mot ökad kommersialisering. 

Esporten av idag befinner sig vid en vänd-
punkt och nästa årtionde kommer att bli 
avgörande när tävlingsinriktad gaming fort-
sätter att generera ökande intäkter.  

Spelplanen blir digital 
Den mognadskurva som esporten uppvisar 
idag är ingen okänd mark. Esporten följer en 
liknande utvecklingskurva som traditionella 
sporter, till exempel baseball, fotboll och 
amerikansk fotboll. Den största skillnaden är 
att spelplanen numera är digital.

Esporten är redan långt förbi hobbyfasen och 
inne i professionaliseringfasen. Framtiden är 
ljus förutsatt att den fortsätter att följa 
samma riktning som traditionella sporter.

Branschens fortsatta tillväxt kommer att dri-
vas av tre områden som radikalt har föränd-
rat de traditionella sporterna under de 
senaste femtio åren – sponsring, media-

rättigheter och skapandet av intäktsström-
mar från fansen.

Sponsring: Världens största varumärken 
involveras 
Sponsorintäkter står redan för den största 
delen av den globala esportmarknaden idag 
– 456,7 miljoner USD under 2019 enligt en 
analys från Newzoo. 

Detta är en anmärkningsvärd prestation 
även om det är tydligt när man tittar på den 
traditionella idrottsvärlden att det fortfa-
rande finns utrymme för tillväxt – tänk bara 
på Nikes årliga sponsring av Barcelona FC 
på 175 miljoner USD eller Real Madrids mil-
jarddollaravtal med Adidas. 

Sponsring har varit en avgörande faktor 
bakom fotbollens utveckling till en global 
idrott med över tre miljarder fans, där varu-
märkesanvändningen har gått från blygsam 
sponsring från lokala affärsidkare i ett tidigt 
skede till dagens monumentala sponsorav-
tal. Sponsringen kommer med all säkerhet 
att spela samma viktiga roll inom esporten. 
Lyxmodehuset Louis Vuitton sponsrar Lea-
gue of Legends World Championships inom 
ramen för ett större flerårigt avtal under 
senare delen av 2019 – det är bara ett exem-
pel på att globala varumärken flockas för att 
sponsra esporten inom en rad branscher, 
där andra exempel omfattar DHLs och Intels 
sponsring av ESL och Samsungs partnerskap 
med DreamHack. 

 1) Newzoo 2019
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Mediarättigheter: Ändrade spelregler  
vinner en ny publik
Under 2019 representerade mediarättighe-
ter den snabbast växande intäktsströmmen 
inom esporten och uppgick till 162 miljoner 
USD och med en förväntad total årlig 
tillväxttakt (2017-2022) på +39,6 %1). 

Trots detta är det ingenting jämfört med de 
medieavtal som finns inom traditionella 
sporter som fotboll. När Silver Lake förvär-
vade 10 procent av City Football Group (som 
äger Manchester City FC) i november 2019, 
värderades bolaget till 4,8 miljarder USD – 
huvudsakligen på grund av de multimiljard-
summor som TV-bolag och internetgrupper 
är villiga att betala för mediarättigheter till 
Premier League. 

För esporten utgör detta en tydlig möjlighet 
att fortsätta intäktstillväxten och samtidigt 
nå ut till en snabbt växande publik. 

När man regelbundet började sända Formel 
1-lopp på större TV-kanaler skedde en dra-
matisk ökning av antalet fans av sporten. 
När lättviktskameror monterades på bilarna 
drog nyhetskänslan, farten och spänningen i 
direktsändningen till sig ännu fler entusias-
ter. Med ett större antal fans kommer även 
flera nya annonsörer.

Man kan säga detsamma för NFL, vars avtal 
på 1,6 miljarder USD med Fox 1993 var nytt 
i sitt slag och förändrade hur vi ser på 
sport. Underhållningsvärdet förstärktes 
genom att man förvandlade vanligt bollspel 
till ett kulturellt fenomen som nådde ut 
långt bortom sin traditionella beundrar-
skara. Tänk bara på de 110,8 miljoner som 
slog på TVn för att se Beyoncé uppträda i 
halvtid på Super Bowl 2016.

Samtidigt som esporttittare har tenderat att 
se matcher genom icke-traditionella kanaler 
som Twitch, har ökad innovation i sändning-
arna och en gradvis attitydförändring bidra-
git till att esportturneringar börjar bli kultu-
rella events som ”man bara måste se” för en 
bredare publik. 

För TV-bolag utgör esportprogram en strate-
gisk möjlighet att vinna ny publik och nya 
reklamintäkter. ESPN, ABC och Disney XD:s 
sändning av Activision Blizzards Overwatch 
League på bästa sändningstid har varit ett 
viktigt steg i denna riktning, medan Intels 
beslut om att sända esportturneringar före 
sommarolympiaden i Tokyo 2020 är ett annat 
tecken på att de traditionella och icke-tradi-
tionella publiken börjar förvandlas till en enda 
under en gemensam flagg för sport.

Att generera intäkter från fansen:  
Den sista utposten 
Prissummorna inom esport har redan gått 
om de traditionella sporterna, där Epic 
Games reserverade 100 miljoner USD för 
vinster i 2019 års turnering. Vinnaren i Fort-
nite World 2019 fick 3 025 900 USD jämfört 
med priset för vinnaren i 2019 års Wimble-
don på 2 983 748 USD. Det är ganska 
anmärkningsvärt, givet att tennis på gräs är 
en av de sporter som lockar flest tittare i 
världen. 

Men det finns ett område som på allvar kan 
öka tillväxten inom esport – att generera 
nya intäkter från fansen. Analytiker uppskat-
tar att esportfans i nuläget endast genererar 
intäkter till ett värde av 5,451) USD per per-
son och år. Trots en ökning jämfört med 
2018 ligger siffrorna långt efter fansen i den 
största baseballligan eller NFL, där varje 
person i nuläget genererar runt 90 USD i 
intäkter varje år.

Källa: NewZoo, Goldman Sachs
1) Newzoo 2019
2) En esport-fan definieras som en sportentusiast

HUR STOR SKULLE 
MARKNADEN KUNNA 
VARA OM DEN  
KOMMER IFATT DE 
TRADITIONELLA  
SPORTERNA?

Intäkter genererade från esport-
fansen jämfört med traditionella 
sporter 
(USD per entusiast)

Om lika mycket intäkter genererades 
per fan2) skulle marknaden för esport 
vara lika stor som den för olika tradi-
tionella sporter (miljoner USD)

Esport 2019 1 096

7 234

11 837

19 728

19 947

Esport med 
NBA-intäkter

Esport med 
NFL-intäkter

Esport med 
NHL-intäkter

Esports med 
NLB-intäkter

Esport 
2019

NBA NFL NHL MLB

90

54

33

5

91

~18x
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Det finns en verklig möjlighet att generera 
nya intäkter från engagemanget hos esport-
fans genom de saker de är beredda att 
betala för, så som souvenirer, betalning av 
abonnemang för strömmningstjänster och 
live events. 

Esporten har en av de snabbast växande 
publikerna inom professionell sport, med en 
genomsnittsålder på 32 år1) – mer än 20 år 
yngre än den typiske baseballfantasten. Och 
det blir ännu bättre: denna unga publik har 
köpkraft. I motsats till vad man brukar tro 
visar en svensk studie2) att 75 procent av 
esportentusiasterna arbetar heltid medan 60 
procent har en lön över genomsnittet, vilket 
är högre än för traditionella idrottsfans.

Potentialen är betydande och när esporten 
redan är på väg att ta in på försprånget från 
den traditionella idrotten på så många 
områden kommer generering av intäkter 
från fansen att vara det intressantaste 
området att följa i takt med branschens 
fortsatta mognad.

Lära av varandra
Det är användbart att jämföra esporten med 
den historiska utvecklingen inom traditio-
nella sporter även om det inte utgör någon 
perfekt vetenskaplig grund. De två bran-
scherna är på väg att konvergera på många 
sätt, där många överlappningar börjar synas 
i två världar som tidigare har varit separata. 

Vissa av de största namnen inom traditionell 
idrott tar steget över till esportarenan, där 
Michael Jordans medverkan i en esportin-
vestering på 26 miljoner USD utgör ett per-
fekt exempel. Samtidigt driver elitskolor 
inom idrott, såsom IMG Academy, esportut-
bildningar medan traditionella idrottsorgani-
sationer som NBA medverkar i professio-
nella gaming-ligor och franchising. 

” VAD SOM ÄR  
TYDLIGT ÄR ATT 
ESPORTBRANSCHEN 
STÅR REDO INFÖR 
NYSTART PÅ TILL-
VÄXT OCH MOGNAD 
– OCH MED EN FÖR-
VÄNTAD PUBLIK PÅ 
645 MILJONER 20223),  
ÄR POTENTIALEN 
OFANTLIG.”

Eftersom MTG är hemvisten för underhåll-
ning inom esport och gaming kommer vi att 
sitta på första raden och se spelet. 

ESL One, New York 2019  

© ESL | Bart Oerbekke 

(BILD VÄNSTER)

1) KPMG, 2019
2) Dreamhack enkätdata, 2019
3) Newzoo, 2019
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” Människor brukar 
överskatta vad som 
kan göras på ett år  
och underskatta vad 
som kan göras på  
fem eller tio år”
BILL GATES
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VERKSAMHETER  

Under 2019 inkluderade MTGs verksamhet två segment/vertikaler  
– esport, gaming och centrala verksamheter.

Esport
Esportvertikalen består av ESL, DreamHack 
och MTG VC-fondens investeringar i esport-
relaterade bolag.

Genom ESL och DreamHack är MTG värl-
dens ledande esportföretag och driver 
nationella och internationella turneringar 
samt amatörcuper på gräsrotsnivå, ligor och 
festivaler. Inom detta relativt nya kulturella 
fenomen är ESL och DreamHack etablerade 
globala varumärken och förstahandsval 
bland såväl tittare, spelare, partners som 
spelutgivare.

ESL är världens största esportföretag. ESL 
grundades år 2000 och har format bran-
schen genom de populäraste dataspelen 
under årens lopp, med ett stort antal 
esporttävlingar, både online och offline. 
Bolaget driver högprofilerade ligor och tur-
neringar under eget varumärke inom ramen 
för ESL Pro Tour, ESL One, Intel® Extreme 
Masters, ESL Pro League och andra viktiga 
turneringar av arenastorlek. För att skapa en 
tydlig karriärväg från ”nybörjare till hjälte”, 
som tillåter vem som helst att nå den glo-
bala eliten, producerar ESL National Cham-
pionships i ett flertal länder, amatörcuper på 
gräsrotsnivå och ett onlinebaserat match-
ningssystem för att lägga grunden till en 
sport där en vanlig person kan bli en stjärna. 
De kombinerade ESL-eventen på Pro 
Tour-nivå attraherar hundratals miljoner tit-
tare varje år, med en väsentligt yngre ålders-
struktur än de etablerade sporterna som 
amerikansk fotboll och ishockey.

DreamHack handlar uteslutande om under-
hållning för den digitala generationen. Efter 
att bolaget grundades 1994 på ett BYOC 
LAN party har DreamHack vuxit till ett glo-
balt fenomen som en digital festival för 
dagens unga, med arrangemang över hela 
Europa, Nord- och Sydamerika och Asien. 
DreamHack-festivaler erbjuder ett flertal 

esporttävlingar, livemusik, utställningar, kre-
ativa tävlingar, LAN-partyn, cosplay (en 
form av performance eller maskerad) och 
mycket mer. DreamHack var en pionjär inom 
esport och fortsätter att vara en av de 
största producenterna av esportinnehåll. 
Miljoner tittare från hela världen ser Dream-
Hack-sändningar varje år. DreamHack-event 
välkomnade mer än 310 000 besökare under 
2018. 

Gaming
Bolagets gamingvertikal består av Inno-
Games, Kongregate och MTG VC-fondens 
investeringar i gamingrelaterade bolag.

InnoGames är Tysklands ledande utvecklare 
och utgivare av mobil- och onlinespel. Bola-
get är baserat i Hamburg och är mest känt 
för Forge of Empires, Elvenar och Tribal 
Wars. InnoGames totala portfölj omfattar 
sju live-spel och ett flertal mobiltitlar under 
produktion. InnoGames är fokuserat på 
free-to-play-segmentet och ger spelarna en 
plattformsoberoende spelupplevelse över 
både datorer och mobila enheter. Under 
2019 nådde bolaget milstolpen om 1 miljard 
euro i totala intäkter.

Kongregate, baserat i San Francisco, är en 
ledande utgivare och utvecklare av mobil-
spel och är en erkänd innovatör inom genrer 
så som Idle Games. Kongregate utvecklar 
spel i sina studios Ultrabit i San Diego och 
Synapse i Chicago. Kongregate ger också ut 
och hjälper till att skala plattformsobero-
ende spel i nära samarbete med tredjeparts-
utvecklare och tillhandahåller olika service-
tjänster som omfattar 
produktrekommendationer, dataanalys, 
användarförvärv och plattformsrelationer. 
Kongregates mobilspel har laddats ned 
hundratals miljoner gånger och har spelats 
miljarder gånger.
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 (Mkr) 2019 2018

Nettoomsättning per segment

Esport 1 712 1 520

Gaming 2 531 2 296

Centrala verksamheter och elimineringar 0 25

Summa nettoomsättning 4 242 3 841

Justerad EBITDA per segment

Esport -213 -171

Gaming 605 513

Centrala verksamheter och elimineringar -153 -243

Justerad EBITDA 239 99

Jämförelsestörande poster -152 139

Nedskrivningar av egna aktiverade kostnader -93 -13

Långsiktiga incitamentsprogram -76 -13

Transaktionskostnader för förvärv -28 -34

EBITDA -109 177

Justerad EBITDA-marginal per segment

Esport -12% -11%

Gaming 24% 22%

Justerad EBITDA-marginal 6% 3%

SEGMENTS-
ÖVERSIKT

Sammantaget växte koncernens försäljning 
för kvarvarande verksamheter med 10 pro-
cent och rörelseresultatet före jämförelse-
störande poster med 141 procent.
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VERKSAMHETS
ÖVERSIKT 
MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett noterat bolag 
som investerar i underhållning inom esport och gaming. MTGs A‑ 
och B‑aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Large Cap‑lista 
under symbolerna MTGA och MTGB. MTG har sitt säte på Skepps‑
bron 18, Box 2094, 103 13 Stockholm. MTGs organisationsnummer 
är 556309‑9158.

MTGs vision är att vara hemvisten inom esport and gaming. Bola‑
gets mission är att utveckla ekosystemet inom esport och gaming 
och gagna dess communities genom meningsfull storytelling med 
skicklighet, innovation och hållbarhet i centrum. MTGs strategi är 
att driva lönsamhet och organisk tillväxt i portföljbolagen samt att 
investera i esport‑ och gamingbolag med hög potential som kom‑
pletterar MTGs varumärken och produkter.

Under 2019 var strukturen i MTGs finansiella rapportering uppdelad 
i fyra segment/vertikaler – esport, gaming, digital video content/
övrigt och centrala verksamheter. I kvartalsrapporten för fjärde 
kvartalet 2019 definierades digital video content/övrigt som avveck‑
lad verksamhet efter försäljningen av Zoomin. Esportvertikalen 
består av ESL, DreamHack och MTG VC‑fondens investeringar i 
esportrelaterade bolag. Bolagets gamingvertikal består av InnoGa‑
mes, Kongregate och MTG VC‑fondens investeringar i gaming‑
relaterade bolag. 

På Modern Times Group MTG ABs extra bolagsstämma den 7 febru‑
ari 2019 fattades beslut om att distribuera Nordic Entertainment 
Group (NENT Group), bestående av Nordic Entertainment, MTG 
Studios och Splay Networks, till MTGs aktieägare och att notera 
Nordic Entertainment Group AB på Nasdaq Stockholm. Distributio‑
nen av aktierna i NENT Group slutfördes den 28 mars 2019.

Förvärv och avyttringar
Aktiv portföljförvaltning är en naturlig del av MTGs omvandling till 
att bli hemvisten för underhållning inom esport och gaming. Under 
2019 och efter årets slut genomfördes eller tillkännagavs ett antal 
strategiska avyttringar, förvärv samt strategiska partnerskap, vilka 
inkluderade:

22 februari 2019 – MTG tillkännagav försäljningen av Nova Group 
MTG undertecknade ett avtal om att sälja sitt innehav om 95 pro‑
cent i Nova Broadcasting Group Jsc. i Bulgarien till Advance Media 
Group. Transaktionen värderade 100 procent av verksamheten till 
ett affärsvärde på 185 miljoner euro (cirka 1 917 Mkr). Transaktionen 
var villkorad av sedvanliga lokala myndighetsgodkännanden och 
avkastningen kommer att användas för att utveckla MTGs två verti‑
kaler, esport och gaming, genom organiska investeringar och sam‑
manslagningar.

2 september 2019 – MTG har ingått ett principavtal med HUYA Inc. 
gällande bildandet av ett joint venture för Kinas expansion inom 
esport och HUYA:s investering i ESL.
MTG AB meddelade ingåendet av ett bindande principavtal och bil‑
dandet av ett strategiskt joint venture som en del av en transaktion 
som tillåter HUYA Inc. att förvärva en minoritetsandel i MTGs port‑
följbolag ESL.

28 oktober 2019 – Avyttring av portföljbolaget Zoomin 
Avyttringen av Zoomin till Azerion, ett ledande europeiskt techbo‑
lag inom media och underhållning med bas i Nederländerna, ligger i 
linje med MTGs strategi att fokusera på underhållning inom gaming 
och esport.

21 januari 2020 – MTG meddelar att man ömsesidigt beslutat att 
avbryta förhandlingarna om ett slutgiltigt avtal för formande HUYA 
om förhandlingar kring ett definitivt avtal gällande joint venture i 
Kina och en investering i ESL. MTG meddelade att MTG och HUYA 
Inc. (Huya) ömsesidigt har avslutat förhandlingarna gällande det 
definitiva avtalet för bildandet av ett strategiskt joint venture för en 
esport‑expansion till Kina och investering i en minoritetsandel i 
MTGs portföljbolag ESL.

Övriga väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets slut

7 januari 2019 – MTG säkrar ny finansiering
MTG säkrade en kreditfacilitet om 1 miljard kronor med Nordea, 
som kommer att utgöra ytterligare finansiering för MTG efter 
avknoppningen och börsnoteringen av NENT Group.

17 januari 2019 - MTG ber om godkännande  
från obligationsinnehavarna
Förfrågningsförfarandet utgjorde en del av MTGs distributionspro‑
cess av alla aktier i NENT Group till MTGs aktieägare enligt vad som 
föreslagits av MTGs styrelse.

18 januari 2019 - utnämning till högsta ledningen i MTG
MTG tillkännagav utnämningen av Lars Torstensson som MTG EVP, 
Head of Communications & Investor Relations

24 januari 2019 – ESL och Epic Games meddelade  
att de kommer att stå värdar för sin första gemensamma  
internationella Fortnite-tävling 
MTGs Turtle Entertainment, aktören bakom världens största 
esportsföretag ESL och Epic Games tillkännagav sin första interna‑
tionella Fortnite‑tävling som ägde rum på IEM Katowice Expo 2019. 
”ESL Katowice Royale – Featuring Fortnite” sträckte sig över två 
veckoslut på den legendariska arenan och kunde visa upp framstå‑
ende Fortnitespelare och influencers.
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30 januari 2019 - DreamHack och Svensk Elitfotboll  
skapade eAllsvenskan
MTGs esportbolag Dreamhack undertecknade ett avtal med Svensk 
Elitfotboll (SEF) om att skapa eAllsvenskan, en FIFA 19‑esportturne‑
ring som kommer att äga rum våren 2019.

2 april 2019 - Thomas Schmidt började på ESL  
som Chief Commercial Officer
MTG tillkännagav att Thomas Schmidt börjar på ESL som Chief  
Commercial Officer för att stötta världens största esportbolag så att 
de uppnår sina ambitiösa tillväxtplaner.

10 april 2019 - MTG slutförde försäljningen av  
Nova till Advance Media Group
MTG slutförde försäljningen av sitt 95‑procentiga aktieinnehav i 
Nova Broadcasting Group (”Nova”) i Bulgarien till Advance Media 
Group. Transaktionen, som genomförs med likvida medel, värde‑
rade 100 procent av Novas verksamhet till ett affärsvärde om 185 
miljoner euro (cirka 1 917 Mkr). MTG kommer att använda avkast‑
ningen från försäljningen till att utveckla sina två verksamhetsverti‑
kaler esport och gaming genom organiska investeringar och rörelse‑
förvärv.

3 maj 2019 – Emily Greer, Kongregates VD och medgrundare,  
kliver av för att starta ett nytt gamingbolag
MTGs portföljbolag och ledande utgivare av mobil‑ och PC‑spel och 
browserspel, Kongregate, tillkännagav att VD och medgrundaren 
Emily Greer lämnar bolaget för att starta ett nytt gamingbolag.

27 juni 2019 – MTGs portföljbolag InnoGames  
mobila spelsuccé Forge of Empires nådde upp  
till milstolpen om 500 miljoner euro i livtidsintäkter
MTG meddelade att dess portföljbolag InnoGames mest framgångs‑
rika titel Forge of Empires har nått milstolpen 500 miljoner euro i liv‑
tidsintäkter. Den synnerligen framgångsrika titeln har upplevt en 
stadig tillväxt sedan den skapades 2012 och fortsätter att öka efter 
mer än sju år på marknaden. Mer än hälften av livstidsintäkterna har 
intjänats under de senaste två åren.

17 juli 2019 – MTG tillkännagav 11 miljoner USD i investeringar  
inom gaming och esport under första halvåret 2019
Investeringar under första halvåret 2019 uppgår totalt till 11 miljoner 
USD inklusive investeringsåtaganden och omfattar nystartade och 
tillväxtbolag inom ett flertal genrer i USA och Europa.

19 juli 2019 – MTGs portföljbolag Kongregate  
förvärvade det framgångsrika mobil- och browserspelet Bit Heroes
MTGs portföljbolag Kongregate – en plattformsoberoende utgivare 
och browserspelsdestination offentliggjorde förvärvet av Bit Heroes, 
en framgångsrik indie‑speltitel och ett browserbaserat rollspel 
(RPG) från amerikanska American Reno‑baserade utvecklaren Jup‑
piomenz.

14 augusti 2019 – MTGs ESL tillkännagav 90 procent  
tillväxt i tittarantalet för större esportsturneringar
MTGs portföljbolag ESL, världens största esportbolag, tillkännagav 
betydande tillväxt för ett flertal nyckeltal för större ESL‑turneringar 
under de första sju månaderna 2019.

3 september 2019 – MTGs ESL och DreamHack  
lanserar ESL Pro Tour för 2020, Världens största  
Counter-Strike: Global Offensive-turnering (CS:GO)
MTG offentliggjorde lanseringen av det globala CS:GO‑turneringen 
ESL Pro Tour (ESLprotour.com). Bildandet av den nya globala 
esport‑turneringen är ett viktigt steg för att göra den globala 
esport‑branschen professionell och därmed öka monetariseringen 
av esport i termer av sponsring och mediarättigheter, i linje med 
MTGs strategi.

24 september 2019 – MTGs VC-fond investerar i Mightier,  
ett dataspelsprogram med inriktning på att hjälpa barn  
att hantera symptom som är vanliga vid ADHD
MTG meddelar en VC‑fondinvestering på 250 000 USD i Mightier 
Games (Mightier), ett Bostonbaserat dataspelsprogram som under‑
söker hur spel kan hjälpa barn i åldrarna 6–14 år med problem att 
styra sina känslor, för barn både med och utan diagnos, från ADHD 
till ångest, ilska och andra symptom.

26 september 2019 – MTGs ESL och DreamHack ingår  
omfattande esportvärderingsavtal med Nielsen
MTG meddelade ingåendet av ett omfattande esportvärderingsavtal 
för esport‑portföljbolagen ESL Gaming GmbH och DreamHack med 
Nielsen, mediabranschens enda säkra källa för värdering av spons‑
ring av esport och medievärdering. Avtalet kommer ytterligare att 
lyfta forskningsstandarden inom esport och erbjuda större säkerhet 
till varumärken och företag som överväger att investera i esport‑
branschen.

27 september2019 – DreamHack står värd för två lokala  
Fortnite-turneringar med en total prissumma på 500 000 USD
MTGs portföljbolag DreamHack har meddelat att bolaget ska stå 
värd för två enorma community‑turneringar med den framgångsrika 
titeln Fortnite och en prispott på 250 000 USD vardera.

8 oktober 2019 – DreamHack ingick samarbete  
kring nederländska EA SPORT FIFA 20 League eDivisie
MTGs portföljbolag DreamHack ingick ett avtal med den nederländ‑
ska Football League Eredivisie om ett samarbete kring nederländska 
EA SPORTS FIFA 20 League, eDivisie. Målet är att lyfta nederländsk 
esport till nästa nivå och skapa världens ledande konkurrenskraftiga 
EA SPORT FIFA 20‑liga, som definieras av en fullskalig liga med 
fysiska events som besöks av fans, första klassens kvalitet på pro‑
duktionerna och prispengar på hela 100 000 euro.
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29 oktober 2019 – MTG meddelade en strategisk granskning av sin 
gamingvertikal samt att man undersöker en notering i USA
MTG meddelade att bolaget skulle inleda en strategisk granskning 
av sin gamingvertikal inklusive VC‑fondens investeringar i gaming 
för att kunna utvärdera den bästa sätten för att utvinna värde för 
aktieägarna. Utfallet av den strategiska granskningen skulle kunna 
leda till ett JV‑partnerskap för bolagets gamingvertikal i syfte att få 
tillgång till kapital och nya geografiska områden eller att MTG blir 
ett globalt renodlat esport‑bolag med inriktning på spel. Som en del 
av den strategiska granskningen kommer MTG att undersöka ytterli‑
gare noteringar i USA som är den största marknaden för esport i 
världen.

13 december 2019 – MTG meddelar ny struktur för ledningsteamet 
i DreamHack
DreamHacks nuvarande delade VD Peter Nørrelund utnämns till VD 
för DreamHacks nya fokusområde Sportgames, en ny enhet inom 
MTGs esportvertikal. Roger Lodewick utnämndes till delad VD för 
DreamHack för att leda bolaget tillsammans med nuvarande delade 
VD Marcus Lindmark.

7 januari 2020 – MTGs ESL och DreamHack ingick ett treårigt avtal 
med Blizzard Entertainment
MTGs portföljbolag ESL och DreamHack tillkännagav ett treårigt 
strategiskt avtal med Blizzard Entertainment. Världens största 
esportföretag (ESL) och den främsta festivalarrangören för gaming 
lifestyle‑festivaler (DreamHack) ska ta fram nya ESL Pro Tour‑format 
för både StarCraft® II och Warcraft® III: Reforged™, där Blizzard 
ska tillhandahålla en prispool för spelen på över 1,8 miljoner USD 
respektive över 200 000 USD för första säsongen.

21 januari 2020 – MTG gör årliga besparingar och skriver ner till-
gångar
MTG meddelade årliga besparingar, uppsägningskostnader och 
nedskrivningar som en del av den strategiska granskningen, effekti‑
viseringsprogrammet och utvärderingen av gaming‑segmentet.

18 februari 2020 – ESL och DreamHack undertecknade historiskt 
avtal med globalt ledande esportteam
MTGs portföljbolag inom esport ESL och DreamHack tillkännager 
idag ett avtal med världens 13 ledande esportteam kring deras del‑
tagande i esportsturneringen, bland dessa ESL Pro League.

28 februari 2020 – Begränsningar för publik på plats vid ESL-event 
i Polen på grund av covid-19/coronavirus
MTGs portföljbolag för esport ESL fick restriktioner mot att ha 
publik på plats vid sitt esport esport‑event i Katowice, Polen. De 
polska myndigheterna offentliggjorde beslutet torsdag 27 februari.

25 mars 25 2020 - Påverkan av den pågående Coronavirus-
pandemin samt uppdatering av strategiöversynen
MTG offentliggjorde en preliminär bedömning av hur den pågående 
Coronaviruspandemin förväntas påverka bolagets esport‑ och 
gamingvertikaler, samt den pågående strategiöversynen av gaming‑
vertikalen. Medan försäljning och vinst inom esportvertikalen för‑
väntas påverkas negativt fortsätter gamingvertikalen att leverera 
goda resultat. MTG bekräftar sin avsikt att avyttra sin gamingverti‑
kal antingen genom försäljning eller notering på Nasdaq First North 
Growth Market. Koncernen är fortsatt välfinansierad med en kassa 
om 1,8 miljarder kronor vid utgången av det fjärde kvartalet 2019.
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  Nettoomsättningstillväxt på  
10 procent till 4 242 Mkr (3 841)

  Justerad EBITDA om 239 Mkr (99)

  EBITDA uppgick till ‑109 Mkr (177), 
varav 45 Mkr på grund av IFRS 16

  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 
‑407 Mkr (‑41)

  Periodens resultat från kvarvarande  
verksamheter uppgick till ‑458 Mkr 
(‑107)

  Resultat per aktie före utspädning 
‑8,19 kronor (‑3,17)

  Total årets resultat uppgick till  
14 394 Mkr (1 153)

  Nettokassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgick till ‑71 Mkr  
(1 610)

  Styrelsen föreslår att MTG inte 
betalar någon utdelning för 2019

HÖJDPUNKTER 2019 
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Finansiellt sammandrag 
Mkr 2019 2018

Kvarvarande verksamheter

Nettoomsättning 4 242 3 841

varav esport 1 712 1 520

varav gaming 2 531 2 296

varav centrala verksamheter  
och elimineringar 0 25

Kostnader före  
avskrivningar ‑4 352 ‑3 664

Justerad EBITDA 239 99

Justerad EBITDA-marginal 6% 3%

Justeringar -349 78

EBITDA ‑109 177

Avskrivningar immateriella anlägg‑
ningstillgångar ‑202 ‑162

Avskrivningar materiella anläggnings‑
tillgångar ‑96 ‑56

varav avskrivningar på övervärden -120 -116

Rörelseresultat (EBIT) ‑407 ‑41

EBIT‑marginal ‑10% ‑1%

Periodens resultat ‑458 ‑107

Resultat per aktie före utspädning (kr) ‑8,19 ‑3,17

Avvecklade verksamheter 1)

Periodens resultat 14 852 1 260

Totalt verksamheter

Periodens resultat 14 394 1 153

Resultat per aktie före utspädning (kr) 212,68 15,52

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten ‑71 1 610

Investeringar 239 194

Nettoomsättningstillväxt/år

Organisk tillväxt 7% 9%

Förvärvade/avvecklade enheter -1% 19%

Valutakurseffekter 4% 6%

Förändring av rapporterad  
nettoomsättning 10% 34%

1)  Består av justerade resultat för NENT, Nova, Zoomin och andra verksamheter 2018  
och 2019

Kvarvarande verksamheter 
Nettoomsättning 
Rapporterad nettoomsättning ökade med 10 procent till 4 242 Mkr 
(3 841) jämfört med samma period föregående år. Den organiska till‑
växten uppgick till 7 procent medan valutaeffekterna bidrog med 
4 procent och avyttringar 1 procent. 

Nettoomsättningstillväxten för esport uppgick till 13 procent 2019, 
varav 8 procent genom organisk tillväxt. Detta kompletterades av en 
omsättningstillväxt på 10 procent inom gaming, varav organisk till‑
växt stod för 6 procent. 

Rörelsekostnader
Rörelsekostnader före avskrivningar ökade med 19 procent till           
4 352 Mkr (3 664). Detta inkluderar jämförelsestörande poster om 
152 Mkr (‑139), nedskrivning av egna aktiverade kostnader om 
93 Mkr (13), kostnader om 76 Mkr (13) hänförliga till långsiktiga inci‑
tamentsprogram och transaktionskostnader för rörelseförvärv om 
28 Mkr (34).

Justerad EBITDA 
Koncernens justerade EBITDA uppgick till 239 Mkr (99). Detta inklu‑
derar 45 Mkr till följd av att IFRS 16 tillämpades för första gången 
jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive påverkan 
från IFRS 16 uppgick justerad EBITDA till 194 Mkr (99). 

Koncernens centrala verksamheters påverkan på kvartalet uppgick 
till ‑153 Mkr (‑241).

Den justerade EBITDA‑marginalen under kvartalet uppgick till 6 pro‑
cent (3), och 5 procent justerat för effekten av IFRS 16. Förbätt‑
ringen av marginalen drevs av bolagets gamingvertikal, som redovi‑
sade lägre marknadsföringskostnader och en högre försäljning efter 
framgångsrikt lanserade kampanjer i spelen på InnoGames och även 
lanseringar av nya spel från Kongregate och en förbättring av Kon‑
gregates övergripande verksamhet. Den justerade EBITDA‑margina‑
len för esport minskade, främst som ett resultat av högre operativa 
kostnader för ESL‑events.

Justerad EBITDA återspeglar det underliggande verksamhetsresul‑
tatet och jämförelsestörande poster om 152 Mkr, kostnader för ned‑
skrivningar av tidigare kapitaliserade kostnader om 93 Mkr och 
kostnader om 76 Mkr för långsiktiga incitamentsprogram samt 
transaktionskostnader för rörelseförvärv om 28 Mkr har exkluderats. 

EBITDA uppgick till ‑109 Mkr (177).

Rörelseresultat (EBIT) – kvarvarande verksamheter
Avskrivningar uppgick till ‑298 Mkr (‑218) och inkluderade avskriv‑
ning på övervärden (PPA) om ‑120 Mkr (‑116). Exklusive PPA ökade 
avskrivningarns med 76 Mkr till ‑178 Mkr (‑102), delvis som en effekt 
av implementeringen av IFRS 16 till ett belopp om 48 Mkr, men även 
högre avskrivningar inom gaming av immateriella tillgångar och akti‑
verat eget arbete.

Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till ‑407 Mkr (‑41) 
EBIT‑marginalen uppgick till ‑10 procent (‑1). 

Finansnetto och periodens nettoresultat  
från kvarvarande verksamheter 
Finansnetto uppgick till ‑27 Mkr (75), främst till följd av valutakursef‑
fekter. Koncernens skatt uppgick till ‑23 Mkr (‑141). Aktuell skatt 
uppgick till ‑144 Mkr och uppskjuten skatt till 121 Mkr, av vilket 32 
Mkr är hänförliga till obeskattade reserver i de svenska enheterna. 

Årets resultat och resultat per aktie
Koncernen redovisade en nettoförlust från kvarvarande verksamhe‑
ter som uppgick till ‑458 Mkr (‑107) och resultat per aktie före 
utspädning uppgick till ‑8,19 kr (‑3,17) och ‑8,19 kr (‑3,15) efter 
utspädning.

Avvecklade verksamheter 
Avvecklade verksamheter består av Nordic Entertainment Group, 
Nova, Zoomin och andra verksamheter 2019 och 2018.
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Nettoresultat och kassaflöde från avvecklade verksamheter rappor‑
teras på egen rad i resultaträkningen och i kassaflödesrapporten. 
Erhållen köpeskilling för avyttrade verksamheter ingår i kassaflödet 
från kvarvarande verksamheter på raden ”Försäljning av dotterbolag 
och intressebolag”. 

Nordic Entertainment Group AB
Vid den extra bolagsstämman den 7 februari 2019 beslutades att 
dela koncernen och distribuera aktierna i Nordic Entertainment 
Group AB (NENT) till aktieägarna i MTG. Aktieägare fick en 
NENT‑aktie för varje innehav av MTG‑aktier. NENT börsnoterades 
på Nasdaq Stockholm 28 mars 2019. Vid utdelningen av NENT‑akti‑
erna redovisade MTG en kapitalvinst om 13 480 miljarder kronor, vil‑
ket motsvarar skillnaden mellan verkligt värde för NENT och det 
redovisade värdet på NENTs nettotillgångar per tidpunkten för 
utdelningen. Som en del av utdelningen har de historiska omräk‑
ningsdifferenserna som uppgår till 78 Mkr allokerats till NENT för att 
återföras till resultaträkningen för de avvecklade verksamheterna.

Nova Broadcasting Group
MTG slutförde försäljningen av sitt innehav om 95 procent i Nova 
Broadcasting Group i Bulgarien till Advance Media Group den 
10 april 2019.  MTG redovisade en kapitalvinst om 1 405 Mkr. MTG 
kommer att använda avkastningen till att utveckla sina digitala 
underhållningsvertikaler, både genom organiska investeringar och 
företagsförvärv. Nova hade redovisats som en tillgång som innehas 
för försäljning sedan första kvartalet 2018, men under första kvarta‑
let 2019 redovisades den som en avvecklad verksamhet. Under peri‑
oden som föregick avyttringen genererade Nova intäkter om 
264 Mkr och nettoresultat om 29 Mkr.

Zoomin Group
MTG slutförde försäljningen av sitt innehav om 100 procent i Zoo‑
min till Azerion 28 oktober 2019. MTG redovisade en kapitalförlust 
om 88 Mkr. Under perioden som föregick avyttringen genererade 
Nova intäkter om 79 Mkr och nettoresultat om ‑68 Mkr.

Övrig verksamhet
Övrig verksamhet omfattar vidare en nedskrivning av tillgångar på 
69 Mkr som är hänförliga till en investering och en omvärdering av 
ett intressebolag.

Årets resultat och resultat per aktie 
Koncernen redovisade ett resultat om 14 394 Mkr (1 153) samt ett 
resultat per aktie före utspädning om 212,68 kr (15,52) och efter 
utspädning 212,68 kr (15,40).

Kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernen redovisade en förändring i rörelsekapital om ‑117 Mkr 
(‑568). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten upp‑
gick till ‑188 Mkr (1 054).

Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggnings‑
tillgångar uppgick till 238 Mkr (765), främst bestående av aktiverade 
utvecklingskostnader för spel och plattformar som ännu inte har 
släppts. Investeringar i VC‑fonden uppgick till 98 Mkr (49) under 
året. Avkastning från försäljning av aktier i Nova och Zoomin gene‑
rerade 1 876 Mkr. Det totala kassaflödet hänförligt till investerings‑
aktiviteter uppgick till 1 546 Mkr (‑779).

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter uppgick till 40 Mkr (‑608). 
NENT Group reglerade den interna skulden till MTG AB före uppdel‑
ningen och MTG AB återbetalade de externa lånen.

Förändringar av likvida medel för den kvarvarande verksamheten 
uppgick till 1 398 Mkr (‑333). 

Koncernen hade likvida medel uppgående till 1 824 Mkr (862) vid 
periodens slut.

Kassaflöde (Mkr) 2019 2018

 Kassaflöde från den löpande verksam‑
heten ‑71 1 610

 Förändringar i rörelsekapital ‑117 ‑568

 Kassaflöde från rörelsen, netto -188 1 042

 Investeringsverksamheten 1 546 ‑779

 Finansiell verksamhet 40 ‑608

 Nettoförändringar av likvida medel,  
kvarvarande verksamheter 1 398 -344

 Nettoförändringar av likvida medel, 
verksamheter under avveckling ‑653 4

 Summa nettoförändring i likvida 
medel 746 -340

 Likvida medel 1 824 862

* Jämförelsetal har inte omräknats.
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Esport

Esport (Mkr) 2019 2018

Nettoomsättning 1 712 1 520

Justerad EBITDA ‑213 ‑171

Justerad EBITDA-marginal -12% -11%

Justeringar ‑138 152

EBITDA ‑351 ‑19

Avskrivningar immateriella anlägg‑
ningstillgångar ‑26 ‑24

Avskrivningar materiella anläggnings‑
tillgångar ‑53 ‑41

varav avskrivningar på övervärden -15 -14

  

Rörelseresultat (EBIT) ‑430 ‑85

EBIT-marginal -25% -6%

Investeringar 34 29

Nettoomsättningstillväxt/år

Organisk tillväxt 8% 7%

Förvärvade/avvecklade enheter - -

Valutakurseffekter 5% 4%

Rapporterad tillväxt 13% 11%

Esportvertikalen består av ESL, världens största esportsföretag, och 
DreamHack, den främsta festivalarrangören för gaming lifestyle‑fes‑
tivaler.

Den redovisade nettoomsättningen 2019 ökade med 13 procent till 
1 712Mkr (1 520), inklusive 5 procents tillväxt till följd av positiva valu‑
takurseffekter. Den organiska nettoomsättningstillväxten under 
2019 var 8 procent (7) med 14 Master properties (16) jämfört med 
motsvarande period förra året.

ESL hade 12 Master properties under 2019, vilket bidrog till en två‑
siffriga förbättringar av tillväxten av nettoomsättningen jämfört med 

föregående år, vilket i stor utsträckning berodde på en betydande 
ökning av sponsorintäkterna. Vid en jämförelse av ESLs nyckeltal för 
samma properties föregående år, framgår det tydligt att esport‑
verksamheten har en positiv utveckling. De flesta nyckeltalen för 
Master‑event ökar kraftigt jämfört med samma event för ett år 
sedan, vilket visar att tävlingarna är relevanta, publiken växer snabbt 
och att MTG är inne på en positiv resa för att etablera esport. Fokus 
framåt för vertikalen är tydligt: att kommersialisera den växande 
esportpubliken och göra sporten kommersiellt konkurrenskraftig.

DreamHacks nettoomsättning ökade under 2019 som ett resultat av 
ett flertal framgångsrika event, såsom DreamHack Winter,  
DreamHack Atlanta och DreamHack Malmö. Under året lanserades  
Dreamhack Sport Games. Detta är en ny och lovande kategori inom 
esport, som handlar om att fokusera på en traditionell sport i ett 
digitalt format, så som eSuperligan, eAllsvenskan, eDivisie och The 
European Golf Tour/eTour.

Det justerade EBITDA‑resultatet på ‑213 Mkr (‑171) under 2019 var en 
försämring jämfört med föregående år och drevs främst av högre 
investeringar i fastigheter för ESL och DreamHack och den nya kate‑
gorin sport games. Den justerade EBITDA‑marginalen föll till ‑12 pro‑
cent (‑11).

EBITDA‑justeringar om ‑138 (152) Mkr utgjordes av jämförelsestö‑
rande poster om ‑81 Mkr, (uppsägningskostnader ‑35 Mkr, nedskriv‑
ningar av aktiverade utvecklingskostnader ‑12 Mkr, nedskrivningar i 
balansräkningen ‑34 Mkr) kostnader för långsiktiga incitamentspro‑
gram om ‑42 Mkr samt transaktionskostnader för rörelseförvärv ‑15 
Mkr. EBITDA uppgick till ‑351 Mkr (‑19).

Försäljningen inom O&O‑properties ökade med 16 procent under 
2019 till 1 138 Mkr, med två Master properties mindre jämfört med 
motsvarande period föregående år.
 
Nettoomsättningen för ESS ökade med 6 procent under 2019 till 
574 Mkr, vilket motsvarar 34 procent av den totala omsättningen för 
esport. Fokus inom ESS är att etablera mer strategiska relationer 
med utgivarna, och under året höll ESL ett antal betydelsefulla 
events för utgivaren Ubisofts räkning.
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Gaming

Gaming (Mkr) 2019 2018

Nettoomsättning 2 531 2 296

Justerad EBITDA 605 513

Justerad EBITDA-marginal 24% 22%

Justeringar ‑120 ‑39

EBITDA 485 475

Avskrivningar immateriella anlägg‑
ningstillgångar ‑176 ‑137

Avskrivningar materiella anläggnings‑
tillgångar ‑40 ‑15

varav avskrivningar på övervärden -105 -101

Rörelseresultat (EBIT) 269 323

EBIT-marginal 11% 14%

Investeringar 203 151

Nettoomsättningstillväxt/år

Organisk tillväxt 6% 7%

Förvärvade/avvecklade enheter - 47%

Valutakurseffekter 5% 10%

Rapporterad tillväxt 10% 86%

Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 2 531 Mkr (2 296), 
inklusive en positiv valutakurseffekt om 5 procent. Den organiska 
nettoomsättningen ökade med 6 procent (7) under 2019.
Justerad EBITDA uppgick till 605 Mkr (513) och EBITDA uppgick till 
485 Mkr (475), vilket motsvarar en marginal på 24 procent (22) res‑
pektive 19 procent (21).

Den nya strategiska inriktningen som implementerades tidigare 
under 2019 för Kongregate gav positiva resultat och Kongregate 
redovisade tvåsiffriga förbättringar av nettoomsättning och justerat 
EBITDA jämfört med föregående år. Det var främst hänförligt till 
Kongregates nyare titlar och egna IP, såsom Idle Frontier och Bit 
Heroes, vilka redovisade en stabil utveckling som stöttade både net‑
toomsättning och spelvibst.

InnoGames omsättning och justerade EBITDA ökade betydligt jäm‑
fört med föregående år. Det berodde på lägre kostnader för använ‑
darförvärv och resultatet för Forge of Empires, som fortsatte att öka 
med stöd av förbättringar av funktioner i spelet. InnoGames portfölj 
av klassiska spel fortsätter att uppvisa goda resultat, medan Elvenar 
minskade något jämfört med föregående år.

EBITDA‑justeringar om ‑120 Mkr under 2019 utgjordes av nedskriv‑
ningar av aktiverade utvecklingskostnader om ‑93 Mkr, transak‑
tionskostnader för rörelseförvärv om ‑13 Mkr samt återföring av 
kostnader för långsiktiga incitamentsprogram om ‑15 Mkr.

Kostnader för materiella och immateriella avskrivningar 2019 var 
högre jämfört med 2018, främst som ett resultat av avskrivningen av 
ett mindre spel och Kongregates förvärv av Bit Heroes.

Investeringar om 203 Mkr (151) var högre än 2018, huvudsakligen  
drivet av Kongregates investeringar i Bit Heroes IP och surviv.io IP.

Mobilförsäljningen ökade med 20 procent till 1 327 Mkr, vilket mot‑
svarar 52 procent av de totala intäkterna för koncernens gamingver‑
tikal. Browserintäkter hade en plan utveckling under 2019. Inno‑
Games andel av mobilförsäljningen ökade för de flesta spel och mer 
än 90 procent av Kongregates totala intäkter är hänförliga till 
mobilplattformar.

Det skedde inga väsentliga förändringar i intäktsfördelningen per 
marknad, med över 90 procent av intäkterna från Nordamerika och 
Europa, nyckelmarknader för de båda gamingbolagen.

De tre ledande titlarna har förblivit oförändrade under året: Forge of 
Empires, Elvenar och Amination Throwdown. Nettoomsättningen 
som genererades av dessa titlar utgör 73 procent.
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Moderbolag
Modern Times Group MTG AB (publ.) är koncernens moderbolag 
och ansvarigt för koncernövergripande lednings‑, administrations‑ 
och ekonomifunktioner. MTGs treasury‑funktion tillhandahåller en 
central cash‑pool eller finansiering genom interna lån som stöd till 
koncernens bolag.

Nettoförsäljning för moderbolaget uppgick till 20 (36) Mkr under 
2019. Finansnettot uppgick till 2 302 (177) Mkr och omfattade en 
positiv effekt på 2 300 Mkr hänförligt till MTG Publishing AB och 
består av en nettorealisationsvinst från en utdelning från dess dot‑
terbolag MTG Broadcasting AB minus en nedskrivning av aktier i 
samma dotterbolag. Resultat efter skatt och bokslutsdispositioner 
uppgick till 2 285 (471) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick 
till 1 123 (24) Mkr vid periodens slut. Moderbolaget MTG hade inga 
externa lån vid rapportperiodens slut.

Utdelning och förslag till vinstdisposition
Följande medel står till aktieägarnas förfogande:

Utdelning och förslag till vinstdisposition

(Kronor) 2019

Överkursfond 269 943 815

Balanserade vinstmedel 2 576 735 227

Årets resultat 2019 2 285 215 308

Totalt till förfogande 5 131 894 350

Styrelsen föreslår att MTG inte betalar någon utdelning för 2019 
och att balanserade vinstmedel om 5 131 894 350 Mkr överförs i ny 
räkning.

Framtidsutsikter
Efter den genomförda uppdelningen består MTG av en portfölj med 
digitala underhållningsverksamheter med hög tillväxt som är fokuse‑
rade på två nyckelvertikaler – esport och onlinespel – liksom aktie‑
innehav i flera andra underhållningsbolag och MTGs egen esport‑ 
och spelinriktade riskkapitalfond. MTG tänker fortsätta att utveckla 
och utöka sin portfölj genom en flexibel buy and build‑strategi med 
betoning på esport. MTG kommer att vara ett strategiskt rörelsedri‑
vande bolag och investmentbolag som kombinerar investeringsex‑
pertis med ett ”handfast” verksamhetsengagemang, och som avser 
att ta ägarmajoriteten i de etablerade företag i vilka det investerar, 
medan grundarna behåller en minoritetsandel och ges incitament 
att lyckas.

På grund av effekten av covid‑19 (sjukdomen som orsakas av corona‑
viruset) kommer det att vara svårare att förutse det operativa resul‑
tatet för MTGs esportvertikal 2020.

Hållbarhet 
I enlighet med Svenska årsredovisningslagen ÅRL har MTG valt att 
upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsre‑
dovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats 
till bolagets revisor samtidigt som årsredovisningen. MTGs hållbar‑
hetsrapport och revisorns yttrande avseende hållbarhetsrapporten 
finns tillgängliga på www.mtg.com.
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Aktiekursutveckling och total avkastning
MTGs aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Large Cap‑lista 
under symbolerna MTGA och MTGB. Aktiekursen för en MTG B‑ak‑
tie har gått ner med 8 procent (‑15) under 2019 till 112,00 kronor 
(122,00), motsvarande ett börsvärde om 7,6 miljarder kronor (8,3). 
Moderbolaget betalade inte ut någon ordinarie utdelning.

Ägarstruktur
Antalet aktieägare, enligt aktieregistret som förs av Euroclear 
Sweden AB, var 61 112 (80 344) vid årets slut 2019. De tio största 
aktieägarnas innehav motsvarar 46 procent (51) av aktiekapitalet 
och 43 procent (50) av rösterna. Svenska institutioner och aktiefon‑
der äger 48 procent (49) av aktiekapitalet och internationella inves‑
terare äger 52 procent.

Aktieägare per 31 december 2019

# Ägare MTG A MTG B Kapital Röster Verifierade

1 Swedbank Robur Fonder 4 312 223 6,4% 6,0% 2019‑12‑31

2 Nordea Fonder 3 901 811 5,8% 5,4% 2019‑12‑31

3 Norges Bank 3 746 484 5,5% 5,2% 2019‑12‑31

4 Evermore Global Advisors, LLC 3 692 214 5,5% 5,1% 2019‑10‑22

5 TimesSquare Capital Management 3 344 745 4,9% 4,6% 2019‑06‑30

6 Lannebo Fonder 3 073 081 4,5% 4,2% 2019‑12‑31

7 Öhmans fonder 2 994 159 4,4% 4,1% 2019‑12‑31

8 Marathon Asset Management LLP 2 730 347 4,0% 3,8% 2019‑09‑30

9 Vanguard 1 888 439 2,8% 2,6% 2019‑12‑31

10 Capital Group 1  706 519 2,5% 2,4% 2019‑12‑31

Totalt de 10 största 31 390 022 46,4% 43,4%

Övriga 545 662 35 711 440 53,6% 56,6%

Totalt 545 662 67 101 462 100,0% 100,0%
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Aktiekapital och röster
En A‑aktie berättigar till tio rösträtter, en B‑aktie och en C‑aktie till 
en rösträtt. C‑aktier är inte berättigade till utdelning. MTG höll inga 
egna C‑aktier under 2019.

Aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram
2019 inlöstes 361 342 B‑aktier under 2016 och 2017 års långsiktiga 
incitamentsprogram. 2018 inlöstes 255 776 B‑aktier under 2015 års 
långsiktiga incitamentsprogram. Inga ändringar i antalet utfärdade 
aktier gjordes 2019 eller 2018. Ytterligare information återfinns i 
not 18.

Omklassificeringar
Det förekom inga omklasssificeringar av A‑aktier till B‑aktier under 
2019. I enlighet med bolagsordningen beslutade styrelsen att god‑
känna omklassificering av 4 461 731 A‑aktier till B‑aktier under 2018.

Rösträtt
Då det inte förekom någon omklassificering av aktier under 2019 
var det totala antalet röster inklusive egna aktier 72 558 082 
(72 558 082) per den 31 december 2019. Det totala antalet 
 utestående aktier ökade till 67 342 244 (66 980 902) på grund 
av inlösen av 297 983 B‑aktier under 2019.

Aktiekapital
Koncernens aktiekapital uppgick till 338 (338) Mkr vid årets slut. 
För förändringar i aktiekapitalet mellan 2019 och 2018, vänligen se 
”Rapport över förändringar i eget kapital”.

Antalet utgivna aktier är oförändrat sedan 2014.

Aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram
I enlighet med beslut på årsstämman 2019 kan inte egna aktier 
användas för potentiell inlösen av 2019 års plan för prestationsbase‑
rade aktierätter. Årsstämman beslutade istället att MTG ska ingå 
avtal med en tredje part, som i sitt eget namn, ska ha möjlighet att 
förvärva och överföra MTGs B‑aktier till deltagarna i planen för pre‑
stationsbaserade aktierätter.

Om alla de aktierätter som tilldelats ledande befattningshavare och 
andra nyckelpersoner per den 31 december 2019 skulle utnyttjas, 
ökar bolagets antal utestående aktier med 0 (630 883) B‑aktier 
och motsvarar en utspädning om 0 procent (0,9) av kapitalet och 
0 procent (0,9) av rösterna vid slutet av 2019. Mer information om 
 programmen finns i not 26. 

Återköp av aktier
Styrelsen erhöll mandat av årsstämman 2018 att återköpa MTG A‑ 
eller B‑aktier fram till årsstämman 2019. Koncernens innehav av 
egna aktier får inte överstiga tio procent av det totala antalet utestå‑
ende aktier. Inga A‑ eller B‑aktier återköptes under 2019. Inget nytt 
bemyndigande att återköpa aktier efterfrågades av årsstämman 
2019.

Bolagsordning
Bolagsordningen innefattar inga bestämmelser för att utse eller ent‑
lediga styrelseledamöter eller för att ändra bolagsordningen. Ute‑
stående aktier kan fritt överlåtas utan restriktioner. MTG känner inte 
till några avtal mellan aktieägare som kan begränsa rätten att över‑
låta aktier.

Fördelning av aktier

Storleksklass Antal aktier Kapital Röster
Antal kända 

ägare
Del av kända 

ägare

1 – 1 000 4 593 145 6,8% 7,4% 61 277 97,1%

1 001 – 5 000 2 991 712 4,4% 4,6% 1 478 2,3%

5 001 – 10 000 1 062 131 1,6% 1,6% 146 0,2%

10 001 – 50 000 2 936 073 4,3% 5,1% 137 0,2%

50 001 – 100 000 1 191 379 1,8% 1,7% 17 0,0%

100 001 – 50 922 799 75,3% 73,9% 57 0,1%

Anonymt ägarskap 3 949 885 5,8% 5,7%

Totalt 67 647 124 100,0% 100,0% 63 112 100,0%

Av totalt utfärdade aktier har moderbolaget 304 880 egna B‑aktier 
(666 222).
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Risker och osäkerheter
Konkurrensmässiga risker
Konkurrensmässiga risker inkluderar konkurrens från online‑ och 
mobiloperatörer, spelsajter, tittare och abonnenter. Bolagets för‑
måga att framgångsrikt konkurrera beror på ett antal faktorer, inklu‑
sive möjligheten att anpassa sig till ny teknologi och produktinnova‑
tion, att uppnå en bred distribution och att uthålligt utveckla 
användarcommunities på ett hållbart sätt. 

MTG är också i allt större utsträckning beroende av ett antal olika 
tekniska plattformar och kan därför stå inför nya konkurrenter på 
marknaden. Detta kan medföra stora förändringar för underhåll‑
ningsindustrin och potentiellt få en negativ inverkan på etablerade 
kontrakt och förhandlingsstrukturer, såväl som på affärsmetoder 
och på hur reklam handlas och säljs online. Onlineplattformar skulle 
också potentiellt kunna medföra att koncernen blir mål för IT‑an‑
grepp, ‑intrång och att dess tjänster drabbas av avbrott eller en 
attack i syfte att hindra normal användning av systemet.

Ekonomiska och politiska risker
I mars 2019 delades MTG‑koncernen upp i två bolag – Modern 
Times Group MTG AB och Nordic Entertainment Group AB – genom 
att dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB.

I april 2019 slutförde MTG försäljningen av sitt 95‑procentiga aktie‑
innehav i Nova Broadcasting Group (”Nova”). Tillväxtmarknader har 
annorlunda riskprofiler än mer utvecklade marknader när det gäller 
rådande ekonomiska och politiska system, legala liksom skattereg‑
ler samt standarder för bolagsstyrning och verksamhetsutövning. 
Potentiella risker som naturligt återfinns på marknader i en förän‑
derlig ekonomisk och politisk miljö inkluderar bristfälligt skydd av 
utländska investeringar och immateriella rättigheter, valutakontroll, 
högre tariffer och andra pålagor liksom längre betalningscykler. 

Betydande valutakursrörelser ökar risken för negativa effekter på 
koncernens resultaträkning, finansiella ställning och kassaflöden. 
MTG valutasäkrar inte sitt utflöde i andra valutor och koncernens 
eget kapital är inte valutasäkrat. 

Skatterelaterade risker
MTGs verksamhet bedrivs genom dotterbolag i olika jurisdiktioner. 
Verksamheten bedrivs i enlighet med MTGs förståelse och tolkning 
av gällande skattelagar, skatteavtal, andra skatteföreskrifter och 
krav från de berörda skattemyndigheterna. Ändrade lagar, avtal och 
andra bestämmelser kan påverka koncernens skatteställning liksom 
om skattemyndigheterna skulle ifrågasätta koncernens tolkning av 
gällande skatteregler.

Regulatoriska risker
Koncernens verksamheter regleras i flera olika jurisdiktioner. De sys‑
tem som reglerar bolagets verksamhet innefattar både Europeiska 
Unionen (EU) och nationella lagar och förordningar som rör konkur‑
rens (antitrust) och beskattning. Förändringar i sådana lagar och för‑
ordningar, särskilt med avseende krav på åtkomst, konsumentskydd, 
beskattning eller andra aspekter av koncernens verksamhet, eller 
för någon av dess konkurrenter, kan ha en väsentlig negativ effekt 
på koncernens verksamhet, finansiella ställning eller resultat. 
 
Aktuella möjliga förändringar i EU‑lagstiftningen, som kan ha en 
negativ effekt på koncernens verksamhet, inkluderar följande:
I maj 2015 lanserade EU‑kommissionen en strategi för en gemensam 
digital marknad. Ett av de huvudsakliga målen är att öka konsumen‑
ternas tillgång till digitala tjänster inom EU. Bestämmelserna har inte 
och förväntas inte innebära en väsentlig risk för koncernens verk‑
samhet.

2015 inledde kommissionen en sektorundersökning om elektronisk 
handel i Europa som syftade till att undersöka eventuella gränsöver‑
skridande hinder för elektronisk tillgång till varor och tjänster. Enligt 
kommissionens slutrapport är användningen av exklusivitet i licen‑
sieringen av teknikrättigheter inte ett problem i sig. En bedömning 
av licensieringsmetoder enligt EU:s konkurrensregler måste beakta 
innehållsindustrins egenskaper, licensieringsmetodens rättsliga och 
ekonomiska sammanhang och/eller egenskaperna hos den berörda 
produkten och de berörda geografiska marknaderna. Kommissionen 
har sagt att den kommer att fortsätta att bedöma licenseringsmeto‑
der från fall till fall, därför är det fortfarande en liten risk för koncer‑
nens verksamhet.

Efter genomförandet av nämnda sektorundersökning har kommis‑
sionen testat ett flertal metoder för att förhindra geoblockering. I 
november 2017 träffade europeiska lagstiftande församlingar en 
överenskommelse om en förordning med syfte att förhindra att onli‑
ne‑försäljare av varor och elektroniska tjänster diskriminerar kunder 
på basis av nationalitet eller etableringsort inom EU.

I syfte att skydda den inre marknaden och för att motverka gränsö‑
verskridande handelshinder trädde EU:s geoblockeringsförordning i 
kraft i slutet av 2018. Förordningen kommer att förhindra diskrimine‑
ring av konsumenter och bolag gällande tillgång till priser, försälj‑
ning samt betalningsvillkor i samband med köp av varor och tjänster 
i ett annat EU‑land. Även om både kommissionen och olika konsu‑
mentmyndigheter har varit aktiva när det gäller utredningar om 
potentiella brott mot förordningen är bolagets bedömning att det 
innebär en liten risk för koncernens verksamhet.
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I maj 2016 publicerade EU‑kommissionen ett förslag till ändring i 
vissa delar i Audiovisual Media Services Directive för att återspegla 
förändringar i marknader, konsumtion och teknik under de tio år som 
gått sedan direktivet senast uppdaterades. Direktivet slutfördes i 
maj 2018 och träder i kraft i oktober 2020. Det nya direktivet kom‑
mer sannolikt inte att utgöra någon stor risk för koncernens verk‑
samhet.  

EU:s nya dataskyddsförordning trädde i kraft den 25 maj 2018 och 
ersätter Dataskyddsdirektivet 95/46/EC. Den nya förordningen 
resulterar i förändringar när det gäller hur koncernen hanterar 
EU‑medborgares personuppgifter. MTG har implementerat änd‑
ringar i nuvarande policies för dataskydd samt rutiner och processer 
för att efterleva den nya lagstiftningen.

Den 23 juni 2016 röstade Storbritannien för att lämna EU. Därefter 
utlöste Storbritannien Artikel 50 i EU‑fördraget och lämnade EU 31 
januari 2020. MTG kommer att följa utvecklingen kring villkoren för 
Storbritanniens utträde från EU och de arrangemang som uppstår 
som en konsekvens av detta. Utifrån detta kommer eventuella nöd‑
vändiga åtgärder att vidtas för att säkerställa MTGs intressen i takt 
med att ny information blir tillgänglig.

Finansieringsrisker
MTG kan i framtiden bli beroende av tillgång till finansiering och 
skulle då exponeras för risker kopplat till störningar på finansmark‑
naderna, vilket kan innebära att framtida erhållande av finansiering 
försvåras och/eller fördyras. Till exempel kan beslut om nya förord‑
ningar, genomförande av nyligen antagna lagar eller nya tolkningar, 
eller att existerande lagar och regler avseende finansiella institutio‑
ner, finansmarknaderna eller finansiella tjänster görs gällande, vilket 
kan resultera i en minskning av mängden tillgängliga krediter eller 
en ökning av kostnaden för krediter. 

Finanspolicy
Koncernens finansiella riskhantering är centraliserad till moderbola‑
get för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffekter samt för 
att minimera operativa risker. Koncernens finanspolicy granskas och 
bestäms av styrelsen och består av ett ramverk av riktlinjer och reg‑
ler för riskhantering och finansverksamheten i stort. Koncernens 
finansiella risker utvärderas löpande och följs upp för att säkerställa 
att finanspolicyn följs. Exponeringarna finns beskrivna i not 22.

Valutarisk
Valutarisk delas in i transaktionsexponering och omräknings‑
exponering.

Transaktionsexponering
Omräkningsexponering är inte valutasäkrad.

Omräkningsexponering
Omräkningsexponering uppkommer vid omräkningen av dotterbola‑
gens och intressebolagens resultat‑ och balansräkningar till rapport‑
valutan svenska kronor från andra valutor. Eftersom flera dotter‑
bolag rapporterar i en annan valuta än svenska kronor är koncernen 
exponerad för förändringar i valutakurser. Omräkningsexponering är 
inte valutasäkrad.

Ränterisk
MTGs finansieringskällor utgörs i huvudsak av eget kapital från 
aktieägare och kassaflöde från löpande verksamhet. Upplåning, som 
är räntebärande, medför att koncernen exponeras för ränterisk. 
Koncernen använder för närvarande inte finansiella instrument för 
att säkra ränterisker.

Finansieringsrisk
Externa lån hanteras centralt i enlighet med koncernens finanspo‑
licy. Lån tas huvudsakligen upp av moderbolaget och överförs till 
dotterbolagen som interna lån eller kapitaltillskott. Det kan vid vissa 
tidpunkter förekomma att bolag har mindre externa lån och/eller 
checkräkningskrediter direkt knutna till dessa bolag.

Refinansieringsrisk
Refinansieringsrisken, om tillämplig, hanteras genom att använda 
flera finansieringskällor, att förfallodagarna på lånen är utspridda 
över tid och genom att normalt initiera refinansiering av alla lån 
senast 12 månader innan förfallodagen. 

Kreditrisk
Kreditrisken med avseende på MTGs kundfordringar är spridd på ett 
stort antal kunder, både privatpersoner och företag. Hög kreditvär‑
dighet krävs vid större försäljningsbelopp och kreditupplysningar 
inhämtas för att minska risken för kreditförluster.

Försäkringsbara risker
Moderbolaget tillser att koncernen har tillräckligt försäkringsskydd, 
inklusive avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring för styrelseledamöter 
och VD liksom för förlust av tillgångar. Detta görs delvis via paraply‑
lösningar för att täcka huvuddelen av länderna, samt via lokala för‑
säkringslösningar i respektive koncern eller bolag.
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Bolagsstyrning 
Bolagsstyrningen inom MTG utgår från svensk lagstiftning, Nasdaq 
Stockholms Regelverk för emittenter och svensk kod för bolags‑
styrning (”Koden”), se www.bolagsstyrning.se. Under 2019 har MTG 
följt Koden och Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt 
god sed på värdepappersmarknaden. 

Aktieägare 
För information om Bolagets ägarstruktur, aktiekapital och MTG‑ 
aktien, vänligen se avsnittet ”MTG aktien” på sidorna 32‑33. 

Information till aktieägarna inkluderar delårsrapporter och boksluts‑
kommunikéer, årsredovisningar och pressmeddelanden om bety‑
dande händelser som inträffar under året. Alla rapporter, pressmed‑
delanden och övrig information återfinns på MTGs webbplats www.
mtg.com  

Årsstämma 
Av aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen framgår hur 
kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske samt vem 
som har rätt att delta och rösta vid stämman. Inga begränsningar 
gäller för hur många röster varje aktieägare kan avge vid stämman.  
A‑aktier medför rätt till tio röster, medan B‑ och C‑aktier medför rätt 
till en röst. 
 

Valberedningen 
Valberedningen består av representanter för några av MTGs största 
aktieägare och i dess uppgifter ingår: 

  Att utvärdera styrelsens arbete och sammansättning 
  Att lämna förslag till årsstämman avseende val av styrelse och 

styrelseordförande 
  Att tillsammans med revisionsutskottet ta fram förslag avse‑

ende val av revisorer (när det är lämpligt) 
  Att lägga fram förslag avseende ersättning till styrelsen och 

bolagets revisorer 
  Att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämman 
  Att lämna förslag till nästa årsstämma avseende tillsättning av 

valberedningen
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I enlighet med det beslut som togs av MTGs aktieägare vid MTGs 
årsstämman 2019 sammankallades en valberedning för att ta fram 
förslag till årsstämman 2020. Valberedningen består av Joachim 
Spetz, utnämnd av Swedbank Robur Fonder, Erik Durhan, utnämnd 
av Nordea Fonder, David Marcus, utnämnd av Evermore Global 
Advisors, LLC och David Chance, styrelseordförande. De tre aktie‑
ägare som har utsett representanter till valberedningen represente‑
rar uppskattningsvis 17 procent av de totala rösträtterna i MTG. 
Valberedningens ledamöter utsåg Joachim Spetz till ordförande vid 
sitt första möte. Information om hur aktieägare kan lämna förslag till 
valberedningen har publicerats på www.mtg.com, där även valbe‑
redningens motiverade yttrande till årsstämman samt en kort redo‑
görelse för dess arbete kommer att offentliggöras i god tid före års‑
stämman 2020. I sitt arbete tillämpar valberedningen regel 4.1 i 
Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valbered‑
ningen beaktar följaktligen vikten av en ökad mångfald i styrelsen, 
när det gäller kön, ålder och nationalitet samt erfarenhet, yrkesbak‑
grund och verksamhetsområden. Närmare information om detta 
framgår av valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt 
förslag till styrelse som lämnades i samband med årsstämman 2019.  

Styrelsen 
Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slu‑
tet av nästa årsstämma. Bolagsordningen innehåller inga begräns‑
ningar angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt bolagsord‑
ningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio stämmovalda 
styrelseledamöter. Styrelsen i Modern Times Group MTG AB består 
av fem ledamöter. Styrelseledamöterna är David Chance, Simon 
Duffy, Gerhard Florin, Donata Hopfen och Natalie Tydeman. Alla 
styrelseledamöterna omvaldes vid årsstämman 2019. Under 2019 
uppfyllde styrelsen i MTG Kodens krav på att majoriteten av leda‑
möterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled‑
ningen, samt att minst två av dessa även ska vara oberoende i för‑
hållande till bolagets större aktieägare (det vill säga ägande som 
överstiger 10 procent). Information om respektive styrelseledamot 
finns på sidorna 42‑43. 

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter 
MTGs styrelse ansvarar för den övergripande strategin för koncer‑
nen och för att organisera förvaltningen av den i enlighet med aktie‑
bolagslagen. Styrelsens arbets‑ och delegationsordning, instruktion 
till verkställande direktören och rapporteringsinstruktioner uppda‑
teras och godkänns minst en gång per år efter att årsstämma hållits. 
Precis som tidigare år har ett ersättnings‑ och revisionsutskott 
utsetts inom styrelsen. Dessa utskott är för styrelsen beredande 
organ och inskränker inte styrelsens övergripande ansvar för bola‑
gets skötsel och de beslut som fattas. 

Styrelsens arbete 
Styrelsen har under året haft tolv styrelsemöten. Inför varje ordina‑
rie styrelsemöte får styrelseledamöterna en skriftlig dagordning, 
som grundar sig på den av styrelsen fastställda arbetsordningen, 
och ett fullständigt informations‑ och beslutsunderlag. Återkom‑
mande punkter är bland annat bolagets finansiella resultat och ställ‑
ning, marknadsläge, investeringar och fastställande av finansiella 
rapporter. Löpande under året behandlas också rapporter från revi‑
sions‑ och ersättningsutskottet samt rapporter avseende intern kon‑
troll och finansieringsverksamhet. Vid mötena är verkställande 
direktören föredragande och även bolagets finanschef och andra 
personer ur ledningen deltar och föredrar särskilda ärenden. Kon‑
cernens chefsjurist är styrelsens sekreterare. Styrelseledamöternas 
närvaro vid styrelse‑ och utskottsmöten framgår av tabellen på sida 
43. Viktiga frågor som behandlats under året har varit strategi‑

frågor, med särskilt fokus på strukturfrågor (som uppdelningen av 
MTG till två noterade bolag; MTG Group och Nordic Entertainment 
Group och förberedelserna inför ett förslag avseende utdelningen 
av Nordic Entertainment Group och den strategiska granskningen av 
bolagets gaming‑vertikal).

Säkerställande av kvalitet i finansiell rapportering 
I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår instruk‑
tioner om bland annat vilka finansiella rapporter och liknande infor‑
mation som ska lämnas till styrelsen. Utöver bokslutskommuniké, 
delårsrapporter och årsredovisning granskar och utvärderar styrel‑
sen omfattande finansiell information som avser såväl koncernen i 
sin helhet som de olika enheter som ingår i koncernen. Styrelsen 
granskar också, i första hand genom revisionsutskottet, de mest 
väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avse‑
ende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar 
av principerna. I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska 
rapporter om internkontroll och processerna för finansiell rapporte‑
ring såväl som interna revisionsrapporter som sammanställs av kon‑
cernens funktion för Styrning, risk och regelefterlevnad (allmänt 
känt som GRC). Koncernens externa revisorer rapporterar till styrel‑
sen vid behov. Koncernens externa revisorer deltar också i revisions‑
utskottets möten. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs 
och protokollen är tillgängliga för alla styrelseledamöter och för 
revisorerna.

Utvärdering av styrelse  
och verkställande direktör 
Styrelsen följer ett fastställt förfarande för att årligen utvärdera resul‑
tatet av styrelsens och utskottens arbete, hur väl arbetssättet funge‑
rar och hur det kan förbättras. Frågorna fokuserar på huruvida styrel‑
sen adderar värde till organisationen, förstärker utförandet genom 
granskning av styrelsens sammansättning och struktur, arbetets utfö‑
rande och effektivitet och dess roll i granskningen av verkställandet 
av överenskomna strategier. Enkäten inkluderar också genomgång av 
individuella prestationer. Frågorna avser både betygsättning enligt 
färdiga skalor och erbjuder också möjligheten att ge relevanta kom‑
mentarer, särskilt avseende konkreta förslag till förbättringar. Ordfö‑
randen avlämnar därefter i fjärde kvartalet en rapport över utfallet av 
utvärderingen till styrelsen. Ordföranden presenterar och diskuterar 
också denna sammanfattning med valberedningen. Därtill genomförs 
vart tredje år en mer utförlig utvärdering av styrelsen av en obero‑
ende styrelseledamot eller en extern konsult. Senast en sådan mer 
utförlig utvärdering genomfördes var år 2017. 

Ersättningsutskott 
Ersättningsutskottet består av Natalie Tydeman, ordförande, David 
Chance och Gerhard Florin. Ersättningsutskottets uppgifter framgår 
av avsnitt 9.1 i Koden, och omfattar frågor om löner, pensionsvillkor, 
incitamentsprogram och övriga anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare. De riktlinjer som har tillämpats under 2019 pre‑
senteras i not 26 för koncernen. Ersättningsutskottets samtliga 
möten protokollförs och protokollen tillställs styrelsen vid dess näst‑
kommande möte. 

Revisionsutskottet 
Revisionsutskottet består av Simon Duffy, ordförande, Donata Hop‑
fen och Natalie Tydeman. Revisionsutskottets uppgifter framgår av 
8 kap 49b § aktiebolagslagen. I dessa uppgifter ingår att revisions‑
utskottet ska övervaka MTGs finansiella rapportering och effektivi‑
tet i bolagets interna kontroll, såväl som att upprätthålla löpande 
kontakt med MTGs revisorer. Revisionsutskottets arbete inriktas  
primärt på kvaliteten och riktigheten i koncernens finansiella redo‑
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visning och därtill hörande rapportering samt arbetet med den 
interna kontrollen av den finansiella rapporteringen inom MTG. 
Revisionsutskottet utvärderar vidare revisorernas arbete, kvalifika‑
tioner och oberoendeställning. Revisionsutskottet följer hur redovis‑
ningsprinciper och krav på redovisning utvecklas, diskuterar andra 
väsentliga frågor som har samband med MTGs ekonomiska redovis‑
ning och rapporterar sina iakttagelser till styrelsen. Revisionsutskot‑
tets samtliga möten protokollförs och protokollen tillställs styrelsen 
vid dess nästkommande möte. 

Ersättning till styrelseledamöter 
Ersättning till styrelseledamöter för styrelsearbete och för utskotts‑
arbete föreslås av valberedningen och godkänns av årsstämman. 
Valberedningens förslag baseras på jämförelse med ersättningen i 
andra bolag i samma bransch och storlek. Information om ersättning 
till styrelseledamöter återfinns i not 26. Styrelseledamöter deltar 
inte i koncernens incitamentsprogram.

Externa revisorer 
KPMG valdes som MTGs revisorer för räkenskapsåren 2019 intill slu‑
tet av årsstämman 2020. KPMG har varit koncernens externa reviso‑
rer sedan 1997. Joakim Thilstedt, auktoriserad revisor, ansvarar för 
revisionen av bolaget för KPMGs räkning sedan december 2013. 
Revisionsuppdraget omfattar granskning av årsredovisningen, bok‑
föringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 
övriga uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra 
och rådgivning eller annat arbete som kan föranledas på grundval av 
iakttagelser vid granskning eller vid genomförandet av andra sådana 
uppdrag. Alla andra uppdrag definieras som övriga uppdrag. Reviso‑
rerna rapporterar resultatet av sin granskning för aktieägarna 
genom revisionsberättelsen, som de presenterar för årsstämman. 
Dessutom rapporterar revisorerna resultatet av sin granskning till 
revisionsutskottet vid varje ordinarie möte och till styrelsen vid 
behov. KPMG arbetade även med andra ärenden utöver revisionen 
under 2019. Dessa tjänster omfattade arbete i relation till uppdel‑
ningen av MTG och Nordic Entertainment Group, skatteregler och 
deras efterlevnad, rådgivning i redovisningsfrågor, rådgivning kring 
processer och internkontroll liksom andra uppdrag av liknande 
karaktär nära relaterat till revisionsprocessen. För mer detaljerad 
information om revisionsarvoden för året, se not 27. 

Förhandsgodkännandepolicy och rutiner  
för icke-revisionsrelaterade tjänster 
Revisionsutskottet har etablerat godkännandepolicies och rutiner 
för andra tjänster än revisionstjänster för att säkra revisorernas obe‑
roende. Nuvarande policy godkändes i november 2019 av revisions‑
utskottet. 

Verkställande ledning 
Per årsskiftet 2019/2020 bestod den verkställande ledningen i MTG 
av verkställande direktör Jørgen Madsen Lindemann, CFO Maria 
Redin, Head of Communications & Investor Relations Lars Torstens‑
son, Head of Product Development and Incubation Peter Nørrelund, 
Head of Esports and Gaming Arnd Benninghoff samt chefsjurist 
Johan Levinsson. Jette Nygaard‑Andersen lämnade MTG i februari 
2019. Information om respektive styrelseledamot, inklusive aktie‑
innehav per 31 december 2019, finns på sidorna 44‑45. 

Verkställande direktör 
VD ansvarar för att den löpande förvaltningen av bolaget sköts 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD tar i samråd med sty‑
relsens ordförande fram nödvändig information och dokumentation 
som underlag för styrelsens arbete och för att styrelsen ska kunna 

fatta väl underbyggda beslut. VD stöds av den verkställande led‑
ningen. Styrelsen utvärderar VDs arbete fortlöpande. Styrelsen har 
därutöver haft ett utvärderingsmöte avseende VD utan närvaro av 
VD eller annan person från ledningen. Verkställande direktören och 
verkställande ledningen, med stöd av olika stabsfunktioner, ansvarar 
för koncernens efterlevnad avseende övergripande strategi, ekono‑
misk kontroll och verksamhetskontroll, koncernens finansiering, 
kapitalstruktur, riskhantering och förvärv. Detta inkluderar bland 
annat framtagande av finansiella rapporter, information till och kom‑
munikation med aktiemarknaden och andra uppgifter. Bolagets rikt‑
linjer och principer inkluderar ekonomisk kontroll, kommunikation, 
varumärken, affärsetik och personalpolitik.  

Ersättning till verkställande ledningen 
Nuvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
som godkändes vid årsstämman 2019, samt information angående 
ansökan för, och avvikelser från, gällande riktlinjer och ersättning till 
ledande befattningshavare som utbetalats under 2019 finns i not 26 
för koncernen. Med ledande befattningshavare avses företagets 
verkställande ledning.

Ersättningsutskottets utvärdering har resulterat i slutsatsen att rikt‑
linjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har beslu‑
tats av årsstämmorna 2018 och 2019 har följts under 2019. Slutsat‑
sen har bekräftats av revisorn. 

Förslag till riktlinjer för ersättning  
till ledande befattningshavare 2020
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för att fastställa ersättning till 
MTGs VD och andra ledande befattningshavare i MTG‑koncernen 
(”Ledande Befattningshavare”) samt till styrelseledamöter om de 
erhåller ersättning för arbete utöver styrelsearbetet. Koncernled‑
ningen består just nu av sex Ledande Befattningshavare (VD och 5 
andra Ledande Befattningshavare). 

Riktlinjer för ersättning 
Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på föränd‑
ringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna 
antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya 
riktlinjer antagits av bolagsstämman. Avsikten är att riktlinjerna ska 
gälla i upp till fyra år. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som 
beslutas eller godkänns av bolagsstämman såsom långsiktiga aktie‑ 
eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram och styrelsearvode.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. För att undvika intres‑
sekonflikter ska ersättningsutskottet enbart bestå av medlemmar 
som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Ersättningen styrs genom väldefinierade processer som säkerställer 
att ingen individ deltar i beslutsfattandet rörande sin egen ersätt‑
ning. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens 
beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattnings‑
havare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone 
vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. 
Riktlinjerna ska gälla fram till dess att nya riktlinjer antagits av 
bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera 
program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen 
av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt gäl‑
lande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. 

Not 26 i årsredovisningen för 2019 innehåller en beskrivning av gäl‑
lande ersättningsarrangemang för Ledande Befattningshavare, 
inklusive fast och rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram 
och övriga förmåner.

MTG — Årsredovisning 2019



MTG är ett strategiskt operationellt bolag samt investeringsbolag 
som kombinerar investeringskompetens med aktivt engagemang i 
sina verksamheter. MTGs vision är att vara hemvisten för underhåll‑
ning inom esport och gaming. MTGs mission är att utveckla ekosys‑
temet inom gaming och gagna dess communities genom menings‑
full storytelling med skicklighet, innovation och hållbarhet i 
centrum. MTGs strategi är att driva lönsamhet och organisk tillväxt i 
sina portföljbolag samt investera i esport‑ och gamingbolag med 
hög potential.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillva‑
ratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive bolagets håll‑
barhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade 
medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraf‑
tig ersättning. Ersättningsstrukturerna ska motivera medarbetare att 
göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen och där‑
med bolagets hållbarhet och långsiktiga värdeskapande.

För ytterligare information om MTGs affärsstrategi, se MTGs hem‑
sida och den senaste årsredovisningen, www.mtg.com. 

Ersättningsprinciper  
Ersättningsriktlinjerna ger en struktur som sammankopplar ersätt‑
ningen med ett framgångsrikt genomförande av vår långsiktiga stra‑
tegi: att driva lönsamhet och organisk tillväxt i våra portföljbolag 
och investera i esport‑ och gamingbolag med hög potential. Riktlin‑
jerna anger vägledande principer i valet av prestationsmål och pre‑
stationsperioder för långsiktiga incitamentsprogram, för att säker‑
ställa kopplingen till aktieägarvärde, och därigenom bidrar 
riktlinjerna till långsiktig framgång och värdeskapande i bolaget. 
Riktlinjerna ger möjligheten att sätta relevanta finansiella och 
icke‑finansiella STI‑prestationsmål, relaterat till bland annat bolags‑
styrning och antikorruption, sociala förhållanden och miljö, vilket 
ytterligare bidrar till att sammankoppla riktlinjerna med hållbarhet 
samt bolagets kärnvärden ”Bold”, ”Smart”, ”Engaging” och ”Fun”. 
Prestationsmålen för STI bestäms av ersättningsutskottet baserat på 
prioriteringar inom verksamheten under året. Varje år fastställs max‑
iminivåer i ljuset av bolagets årliga affärsplan och marknadsförhål‑
landen. Riktlinjerna ger incitament för VD och Ledande Befattnings‑
havare att främja en innovativ, prestationsbaserad kultur vilket 
bidrar till att uppnå MTGs mission.

Ersättningen till VD och Ledande Befattningshavare består av 
grundlön, kort‑ och långsiktiga incitament, pension och andra för‑
måner.

Grundlön 
Attraherar och behåller VD och Ledande Befattningshavare, med 
beaktande av deras individuella ansvar och prestationer, betydelsen 
av deras roller och verksamhetens komplexitet. Grundlönen för VD 
och Ledande Befattningshavare ska vara konkurrenskraftig. Grund‑
lönen revideras årligen, vanligtvis med effekt från 1 januari. Ersätt‑
ningsutskottet beaktar lönesättningen i utvalda jämförelsegrupper. 
Benchmarking görs genom oberoende rådgivare. När beslut tas om 
lön beaktas också prestation och erfarenhet hos den anställde, för‑
ändringar i storlek och omfattning av dennes roll, och den övergri‑
pande lönenivån i verksamheten. 

Kortsiktig rörlig ersättning (STI) 
Driver och belönar uppfyllandet av våra årliga finansiella, strate‑
giska, operativa och hållbarhetsrelaterade mål i enlighet med vår 
affärsstrategi. STI‑ersättningen har ett tak på 125% av den individu‑
ella grundlönen. Prestationsmål och viktningar granskas i början av 

varje år för att beakta aktuella affärsplaner och säkerställa att dessa 
fortsatt är i linje med kortsiktiga affärsstrategier. Dessa mål kan 
variera från år till år för att återspegla affärsprioriteringar, och van‑
ligtvis inkluderar affärsmålen en balans mellan bolagets finansiella 
prestationsmål (exempelvis kopplade till lönsamhet, intäkter och 
kassaflöde) och icke‑finansiella prestationsmål (exempelvis priorite‑
rade operationella, strategiska, relaterade till bolagsstyrning och 
antikorruption, sociala förhållande och miljö eller hållbarhetsrelate‑
rade), men med majoriteten av viktningen mot de finansiella presta‑
tionsmålen under varje givet år. Genom att kombinera finansiella 
och icke‑finansiella mål kommer STI bidra till bolagets långsiktiga 
intressen och hållbarhet. Information om de aktuella prestationsmål 
som tillämpas varje år, och hur dessa främjar affärsstrategin, kom‑
mer redovisas i den årliga ersättningsrapporten. Prestationer i för‑
hållande till målen bevakas och fastställs genom en bedömning av 
nivån på prestationen i förhållande till varje målnivå. Styrelsen utvär‑
derar prestationen och avgör i vilken utsträckning varje mål har upp‑
nåtts, för att fastställa den slutliga nivån på utbetalningen. Beträf‑
fande finansiella kriterier ska bedömningen baseras på den av MTG 
senast offentliggjorda finansiella informationen. Styrelsen har möj‑
lighet att justera utfallet av STI om omständigheter förändras, för att 
stärka kopplingen mellan utbetalningar och värdeskapande för 
aktieägarna, och för att säkerställa att utfallet på ett rimligt sätt 
återspeglar bolagets resultat. Vid fastställandet av ersättningarna 
ska ersättningsutskottet också beakta relevanta omständigheter 
avseende miljö, sociala förhållanden samt bolagsstyrning och 
anti‑korruption, För att ytterligare förstärka kopplingen mellan 
aktieägarnas intressen och bolagets långsiktiga värdeskapande kan 
delar av utbetalningarna under STI skjutas upp och levereras i form 
av MTG‑aktier villkorat av att sådana aktier behålls av mottagaren 
under en överenskommen tidsperiod. Utbetalningar kan även 
komma att återkrävas om den slutliga utbetalningen är baserad på 
en bedömning av uppfyllandet av ett prestationsmål som visar sig 
vara uppenbart felaktig. Styrelsen har möjlighet att återkräva hela, 
eller en del av, den slutliga betalningen. Styrelsen har rätt att efter 
eget gottfinnande minska beloppet som ska återbetalas av den 
anställde om den anställde inte direkt har bidragit till resultatet av 
prestationsmålet och/eller har rapporterat den uppenbart felaktiga 
bedömningen av uppfyllandet av prestationsmålet.

Extraordinära omständigheter
I undantagsfall kan andra överenskommelser av engångskaraktär 
träffas på individnivå när det bedöms vara nödvändigt, villkorat av 
att syftet med en sådan extraordinär överenskommelse är att rekry‑
tera eller behålla en Ledande Befattningshavare, under förutsättning 
av styrelsegodkännande. En sådan överenskommelse ska vara 
beloppsbegränsad och ska aldrig överstiga 200% av individens 
årliga grundlön. 

Långsiktiga incitamentsprogram  
Styrelsen kan föreslå långsiktiga incitamentsprogram för att attra‑
hera och behålla nyckelindivider och för att låta deltagare ta del av 
bolagets värdetillväxt. Incitamentsprogrammen som kan föreslås är 
tre‑ eller fyraåriga aktie‑ eller aktiekursrelaterade program (exem‑
pelvis prestationsaktieprogram och/eller teckningsoptionsprogram), 
vilka kommer läggas fram för beslut vid bolagsstämman – obero‑
ende av dessa riktlinjer. Aktie‑ och aktiekursrelaterade långsiktiga 
incitamentsprogram ska struktureras på ett sätt som säkerställer ett 
långsiktigt engagemang för MTGs utveckling, med avsikten att 
Ledande Befattningshavare ska ha betydande, långsiktiga aktieinne‑
hav i MTG. Utfallet ska sammanlänkas med särskilda förbestämda 
prestationskriterier, baserade på MTGs aktiekurs och värdeutveck‑
ling. Styrelsen har dessutom – oberoende av dessa riktlinjer – 2018 
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avtalat om att en anställd, som i dag är en Ledande Befattningsha‑
vare, ska erbjudas att delta i ett lokalt incitamentsprogram för led‑
ningen (ett så kallat ”Management Incentive Program”), dvs. ett 
kontant baserat långsiktigt incitamentsprogram kopplat till förutbe‑
stämda nivåer för värdeskapande av en särskild vertikal eller dotter‑
bolag inom MTG. Det maximala utfallet har ett förutbestämt tak.

För ytterligare information om MTGs pågående långsiktiga incita‑
mentsprogram, inklusive de kriterier som utfallet baseras på, se 
MTGs hemsida och den senaste årsredovisningen, www.mtg.com.

Pension 
Erbjuder konkurrenskraftiga och välavvägda pensionsvillkor i ljuset 
av vad som gäller enligt marknadspraxis i det land där individen är 
anställd eller bosatt samt totalersättningen. Pension ska tillhanda‑
hållas i form av avgiftsbestämd förmån eller som kontant pensions‑
bidrag och premien ska uppgå till högst 20 % av individens årliga 
fasta grundlön. 

Andra förmåner
Erbjuder konkurrenskraftiga förmåner som stöder rekrytering och 
retention. Förmånerna kan omfatta bilförmån, tjänstebil och bostad. 
Det sammanlagda värdet av dessa förmåner ska normalt utgöra en 
begränsad andel av det totala ersättningspaketet och ska överens‑
stämma med marknadspraxis.

Ytterligare förmåner kan tillhandahållas Ledande Befattningshavare i 
specifika situationer, såsom omlokalisering eller internationella upp‑
drag, med beaktande av det övergripande syftet med dessa riktlinjer.

Anställningens upphörande och avgångsvederlag  
I allmänhet är anställningsavtal för Ledande Befattningshavare tills‑
vidareanställningar. Uppsägningstid kan uppgå till maximalt ett år 
för vardera part och kan innehålla konkurrensbegränsning om maxi‑
malt ett år. Bolaget kan, men kommer inte nödvändigtvis, kräva att 
den anställde fortsätter att utföra sina arbetsuppgifter under upp‑
sägningstiden.

Om en Ledande Befattningshavares anställning upphör utvärderas 
STI och utbetalas pro rata för perioden fram till datumet då anställ‑
ningen upphörde, när tillämpligt. Det bör noteras att dessa fall han‑
teras diskretionärt av styrelsen.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid styrelsens beredning av förslaget om antagande av dessa riktlin‑
jer har lön och anställningsvillkor för företagets övriga anställda 
beaktats genom att styrelsen har inkluderat information om anställ‑
das sammanlagda inkomst, komponenterna i deras ersättning och 
ökning och tillväxt över tid, i den information på vilken styrelsen 
grundat sin utvärdering av huruvida riktlinjerna och de begräns‑
ningar som anges häri är rimliga.

Avvikelser från riktlinjerna 
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, 
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är 
nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklu‑
sive hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bär‑
kraft. Det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrel‑
sens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg 
från riktlinjerna.
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Rutinerna för intern kontroll, riskbedömningar, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation samt uppföljning avseende den 
finansiella rapporteringen har skapats för att säkra en tillförlitlig 
övergripande finansiell rapportering och en extern finansiell rappor‑
tering i enlighet med International Financial Reporting Standards, 
tillämpliga lagar och regler samt övriga krav för bolag noterade på 
Nasdaq Stockholm. Detta arbete involverar styrelsen, ledningen och 
övrig personal.

Kontrollmiljö
Styrelsen har tagit fram instruktioner och arbetsprocesser som rör 
roller och ansvarsområden för den verkställande direktören och sty‑
relseledamöterna. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläg‑
gande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. 
I dessa ingår kontroll och uppföljning av utfall jämfört med planer 
och tidigare år. Revisionsutskottet bistår styrelsen i olika frågor, 
såsom övervakning av internrevision och fastställande av de redovis‑
ningsprinciper som Koncernen tillämpar.
Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och intern kon‑
troll avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till verk‑
ställande direktören. Chefer på olika nivåer i bolaget har i sin tur 
detta ansvar inom sina specifika ansvarsområden. Koncernled‑
ningen rapporterar regelbundet till styrelsen enligt fastställda ruti‑
ner och utöver revisionsutskottets rapporter. Ansvar och befogen‑
heter, instruktioner, riktlinjer, manualer och policies bildar 
tillsammans med lagar och föreskrifter kontrollmiljön. Alla anställda 
ansvarar för att riktlinjerna följs.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter
Bolaget har bedömt risker i samtliga bolag, segment och verksam‑
heter inom koncernen genom att använda en strukturerad metod. I 
de fall där riskexponeringen har bedömts som oacceptabel av led‑
ningen har riskreducerande åtgärder formulerats och vidtagits. En 
sammanfattning av de huvudsakliga riskerna presenteras årligen för 
styrelsen och revisionsutskottet. Den övergripande samordningen 
av riskhanteringsprocessen genomförs centralt av koncernens funk‑
tion för styrning, risk och regelefterlevnad (allmänt känt som GRC). 
De viktigaste riskerna för esport handlar om fortsatt tillgång till rele‑
vanta speltitlar, den konkurrensmässiga miljön och beroendet av ett 
begränsat antal plattformar för innehållsdistribution. De största ris‑
kerna för spelbolag har att göra med framgångsrik lansering av nya 
titlar och avkastning på investeringar i nyutvecklade spel. Respek‑
tive ledning ansvarar för riskhantering i koncernens bolag, segment 
och affärsenheter. Ansvaret inbegriper det dagliga arbetet med 
fokus på verksamheten och övriga relevanta risker och att driva risk‑
hanteringen inom sina egna ansvarsområden. Ledningarna har vid 
behov stöd av koncernens centrala funktioner i sitt riskhanterings‑
arbete.

Information och kommunikation
Väsentliga riktlinjer av betydelse för den finansiella rapporteringen 
uppdateras och kommuniceras löpande till berörda medarbetare. Det 
finns såväl formella som informella informationskanaler till bolagsled‑
ningen och styrelsen för väsentlig information från medarbetarna. För 
extern kommunikation finns riktlinjer som säkerställer att bolaget 
lever upp till högt ställda krav på korrekt information till marknaden.

Uppföljning
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsled‑
ningen och revisionsutskottet lämnar. Styrelsen erhåller regelbundet 
uppdaterad information om koncernens utveckling mellan varje sty‑
relsemöte. Koncernens finansiella ställning, strategier och investe‑
ringar diskuteras vid varje styrelsemöte. Varje kvartalsrapport gran‑
skas av revisionsutskottet före publicering. Revisionsutskottet 
ansvarar även för uppföljning av den interna kontrollen. Arbetet 
innefattar att säkerställa att åtgärder vidtas rörande eventuella bris‑
ter och förslag till åtgärder som framkommit vid den externa revi‑
sionen.

Bolaget har en oberoende funktion för styrning, risk och regelefter‑
levnad (GRC) som ansvarar för att följa upp och utvärdera arbetet 
med riskhantering och intern kontroll. Arbetet innefattar bland 
annat att granska hur fastställda riktlinjer efterlevs, och vid behov, 
att stötta med utformning och implementering av ytterligare kon‑
trollrutiner. GRC planerar sitt arbete i samråd med revisionsutskot‑
tet och rapporterar löpande resultatet av sin granskning till revi‑
sionsutskottet.

De externa revisorerna rapporterar till revisionskommittén vid varje 
ordinarie utskottsmöte.

Internrevision
Med tanke på den riskbedömning som beskrivs ovan samt hur kon‑
trollverksamheten utformas, självbedömning och djupgående analys 
av den interna kontrollen, har styrelsen valt att inte upprätthålla en 
specifik internrevisionsfunktion.
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David Chance
Styrelseordförande,  
Amerikansk och brittisk medborgare,  
född 1957  
Vald 1998

Donata Hopfen
Styrelseledamot,  
Tysk medborgare, född 1976
Vald 2016

Gerhard Florin
Styrelseledamot,  
Tysk medborgare, född 1959  
Vald 2018

David har varit styrelseordförande sedan 
maj 2003. David var vice VD i BSkyB mellan 
1993 och 1998. Han har också varit styrelse‑
ledamot i ITV plc och O2 plc. David är också 
styrelseordförande i Top Up TV, styrelsele‑
damot i PCCW Limited (Hong Kong) och 
styrelseordförande i dess mediekoncern 
NOW TV och ordförande i Nordic Entertain‑
ment Group. David utexaminerades från 
University of North Carolina med BA i psy‑
kologi, BSc i industriella relationer och en 
MBA.

Ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolags‑
ledningen och bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav: 3 565 MTG 
B‑aktier per 31 december 2019.

Donata är ansvarig för digital transformation 
och är VD och partner i BCG Digital Ventu‑
res. Innan dess var Donata verkställande 
direktör för Verimi. Donata var tidigare för‑
lagsdirektör och verkställande direktör för 
BILD Group som är Europas största tidning 
och Tysklands största digitala nyhetsportal. 
Donata var tidigare verkställande direktör 
för BILDs digitala och mobila verksamheter. 
Donata har haft ett flertal tjänster, bland 
annat som ansvarig för affärsutveckling och 
produkthantering för BILD.T‑Online samt 
som affärsutvecklingschef för digital media 
på Axel Springer. Donata var ledamot i 

Gerhard Florin har arbetat i över 20 år i 
underhållnings‑ och spelbranschen och sit‑
ter för närvarande i styrelsen för MTGs dot‑
terbolag InnoGames och Codemasters PLC, 
ett UK‑baserat spelbolag. Gerhard har tidi‑
gare suttit i styrelserna för Funcom, Kobojo 
och King Digital Entertainment, och var sty‑
relseordförande i sistnämnda mellan 2014 
och 2016. Mellan 2006 och 2010 var Ger‑
hard EVP och General Manager för förlags‑
verksamheten på Electronic Arts, där han 
ansvarade för bolagets internationella för‑
lagsverksamhet. Dessförinnan innehade han 
olika befattningar i Electronic Arts tyska och 

Digital Expert Board i Deutsche Postbank. 
Donata har en examen i europeisk företags‑
ekonomi från universiteten i Madrid och 
Reutlingen.

Ledamot i revisionsutskottet
Oberoende i förhållande till bolaget, bolags‑
ledningen och bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav: 0 B‑aktier per  
31 december 2019.

brittiska verksamheter. Innan Gerhard bör‑
jade på Electronic Arts arbetade han på Ber‑
telsmann Music Group och McKinsey. Ger‑
hard har en masterexamen och en 
doktorsexamen i nationalekonomi från 
Augsburgs universitet i Tyskland.

Ledamot i ersättningsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolags‑
ledningen och bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav: 0 B‑aktier per 
31 december 2019.

MTG — Årsredovisning 2019

STYRELSE



Natalie Tydeman
Styrelseledamot  
Brittisk medborgare, född 1971
Vald 2017

Simon Duffy
Styrelseledamot
Brittisk medborgare, född 1949
Vald 2008
 

Natalie är styrelseordförande för VT Part‑
ners LLP. Mellan 2007 och 2016 var Natalie 
på GMT Communications Partners, en av 
Europas ledande private equity‑specialister 
inom media‑ och kommunikationssektorn, 
där hon blev Partner 2010 och efter det 
befordrad till Senior Partner 2014. Natalie 
hjälpte till att lansera Excites europeiska 
verksamhet, bygga upp Discovery Commu‑
nications europeiska internetverksamhet, 
var Managing Director på Fox Kids Europes 
Online & Interactive‑division och som Senior 
Vice President ledde hon Fremantle Medias 
diversifiering av sin verksamhet och bola‑
gets riskkapitalinvesteringar. Natalie är 
också Trustee på Nesta, en välgörenhetsstif‑
telse med syfte att öka Storbritanniens inno‑
vationsförmåga, där hon är ordförande för 

Venture Investment Committee och Nesta 
Investment Management. Natalie är också 
styrelseledamot i Nordic Entertainment 
Group AB. Natalie har också varit förvaltare 
på Central British Fund och direktör på 
Seagull AS samt på Bigpoint GmbH. Natalie 
har en BA i matematik från University of 
Oxford och en MBA från Harvard Business 
School.

Ordförande i ersättningsutskottet och leda‑
mot i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolags‑
ledningen och bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav: 0 B‑aktier per 
31 december 2019.

Simon var arbetande styrelseordförande i 
Tradus plc fram till bolagets försäljning i 
mars 2008. Simon var också vice styrelse‑
ordförande i ntl:‑ Telewest fram till 2007 
efter att ha börjat som VD 2003. Simon var 
finanschef på Orange SA, VD på End2End 
AS, en specialist på trådlös datatrafik, VD 
och vice styrelseordförande i WorldOnline 
International BV, och har haft ledande 
befattningar i EMI Group plc och Guinness 
plc. Simon är också styrelseordförande i 
YouView TV Ltd. samt styrelseledamot i 
Oger Telecom Limited, Wizz Air Holdings 
Plc Nordic Entertainment Group AB och 
Telit Communications Plc. Simon har också 

varit styrelseordförande i Bwin.party digital 
entertainment plc och Mblox Inc. samt sty‑
relseledamot i Millicom International Cellu‑
lar och Avito AB. Simon har en Masterexa‑
men från University of Oxford och MBA från 
Harvard Business School.

Ordförande i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolags‑
ledningen och bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav: 1 750 MTG 
B‑aktier aktier per 31 december 2019.

Styrelsens sammansättning 2019 och närvaro vid styrelse- och utskottsmöten

Styrelsen
Styrelsemöten

närvaro1), 2)
Revisionsutskott

närvaro
Ersättningsutskott

närvaro1)

Oberoende  
i förhållande till 

större  
aktieägare

Oberoende i  
förhållande till bola-

get och ledningen

David Chance 12/12 ‑ 3/3 Ja Ja

John Lagerling 2/12 ‑ 1/3 Ja Ja

Donata Hopfen 10/12 6/6 ‑ Ja Ja

Gerhard Florin 10/12 ‑ 3/3 Ja Ja

Natalie Tydeman 11/12 5/6 3/3 Ja Ja

Simon Duffy 12/12 6/6 ‑ Ja Ja

1) I samband med årsstämman 21 maj 2019 avgick John Lagerling som styrelseledamot.
2)  Under 2019 har totalt tolv möten hållits, av vilka sex hölls innan årsstämman  

den 21 maj 2019 och sex möten har hållits efter 2019 års årsstämma.
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Jørgen Madsen Lindemann 
VD & koncernchef

Maria Redin
Finanschef

Arnd Benninghoff, EVP
Esport & Gaming

Jørgen utsågs till VD och koncernchef för 
MTG i september 2012 och var dessförinnan 
chef för TV‑verksamheten i Norden (koncer‑
nens fri‑ och betal‑TV samt radio) från okto‑
ber 2011. Han var också ansvarig för koncer‑
nens tjeckiska verksamhet mellan 2008 och 
2011 samt den ungerska verksamheten mel‑
lan 2010 och 2011. Han var VD för MTG Dan‑
mark från 2002 och var också ansvarig för 
MTGs New Media mellan 2000 och 2002. 
Jørgen har arbetat inom koncernen sedan 
1994, när han började som chef för Interac‑
tive Services. Han blev chef för TV3 Spons‑
ring 1997, därefter chef för Viasat Sport i 

Danmark och senare chef för Viasat Sport 
för hela gruppen 1998. Han är även styrelse‑
ledamot i Zalando, Turtle Entertainment, 
International Emmy Association i New York 
och i den ideella organisationen Reach for 
Change.

Direkt och indirekt innehav: 103 338 MTG 
B‑aktier och 250 253 teckningsoptioner 
serie 2019/2022 per 31 december 2019.

Maria utsågs till finanschef för MTG i 
december 2015. Hon tjänstgjorde tidigare 
som tillförordnad finanschef mellan juni och 
november 2015. Maria har även tidigare 
innehaft ett antal ledande befattningar inom 
MTG, däribland som chef för Group 
Finance, samt koncerncontroller. Hon har 
även verkat som finanschef och senare VD 
för MTGs tidigare spelbolag Bet24. Maria 
verkat även haft en rad olika finansroller och 

Arnd började på MTG i november 2014 och 
leder MTGs strategiska investeringar i 
esport (ESL Gaming och DreamHack) och 
onlinespel (InnoGames och Kongregate). 
Innan Arnd började på MTG arbetade han 
som Chief Digital Officer för Digital & Adja‑
cent på ProSiebenSat.1 Media AG, och som 
chef för SevenVentures, koncernens riskka‑
pitalavdelning. Arnd har också varit VD för 
Holtzbrinck eLAB, inkubatorenheten för 

hon inledde sin karriär på MTG som mana‑
gement trainee 2004. Sedan 2012 har hon 
också varit styrelseledamot i NetEnts sty‑
relse. Hon har en masterexamen i internatio‑
nell företagsekonomi från Göteborgs univer‑
sitet.

Direkt och indirekt innehav: 10 036 MTG 
B‑aktier och 58 284 teckningsoptioner serie 
2019/2022 per 31 december 2019.

Holtzbrinck  Publishing Group, grundat och 
byggt upp 15 bolag samt innehaft olika 
chefsbefattningar på Tomorrow Focus AG. 
Han började sin karriär som journalist och 
arbetade för Deutsche Presse Agentur och 
TV‑nätverk.

Direkt och indirekt innehav: 3 321 B‑aktier 
per 31 december 2019.
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Peter Nørrelund
VD Dreamhack Sport Games  
och EVP MTG

Lars Torstensson
EVP Kommunikation  
& Investerarrelationer

Johan Levinsson
Chefsjurist

Peter utsågs till VD för Dreamhack Sport 
Games i december 2019 i tillägg till sin 
befattning som EVP för MTG Sport. Tidigare 
var han delad VD för Dreamhack från maj 
2018, EVP och VD för MTG Sport från mars 
2016 och som COO för Turtle Entertainment 
sedan februari 2017. Peter började på MTG 
2003 och har ansvarat för den danska sport‑
verksamheten sedan 2004. Han har varit 
ansvarig för samtliga inköp av sporträttighe‑
ter över hela koncernen sedan 2006 och 
utsågs 2013 till Head of Sport för MTG. 
Peter har en examen från Danmarks medie‑ 
och journalisthögskola, och innan han bör‑

jade på MTG arbetade Peter som reporter, 
kommentator, programledare och chefre‑
daktör inom det danska public service‑bola‑
get DR.

Direkt och indirekt innehav: 19 455 (8 093) 
MTG B‑aktier och 38 324 teckningsoptioner 
serie 2019/2022 per 31 december 2019.

Lars utsågs till EVP, Kommunikations & Inve‑
stor Relationschef i juni 2019. Innan han bör‑
jade på MTG tjänstgjorde Lars Torstensson 
som kommunikationschef på Sweco AB och 
har innehaft positioner inom kommunika‑
tion, investerarrelationer, strategi och 
affärsutveckling på Gelato AS och Tele2 AB. 
Han har tidigare arbetat på Swedbank Robur 
och Handelsbanken Asset Management. 
Lars har en Magisterexamen i företagseko‑

Johan utnämndes till MTG Group General 
Counsel i maj 2018. Han började på MTG i 
februari 2017 som Head of Legal – M&A and 
Corporate Legal Affairs i MTG Group. Dess‑
förinnan arbetade han i elva år i privatprak‑
tik på advokatbyråerna Roschier, Ashurst 
(inklusive sju månaders stationering på 
Ashursts London‑kontor) och Hamilton. Han 
har en jur. kand. (LLM) från Uppsala univer‑
sitet.
 

nomi från Jönköpings internationella  
Handelshögskola.

Direkt och indirekt innehav: 7 700 MTG 
B‑aktier och 25 904 teckningsoptioner serie 
2019/2022 per 31 december 2019.

Direkt och indirekt innehav: 410 MTG 
B‑aktier och 14 247 teckningsoptioner serie 
2019/2022 per 31 december 2019.
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RESULTATRÄKNING  
FÖR KONCERNEN

(Mkr) Not 2019 2018

Kvarvarande verksamheter

Nettoomsättning 3, 4 4 242 3 841

Kostnad för sålda varor och tjänster -2 293 -1 843

Bruttoresultat 1 949 1 999

Försäljningskostnader -1 068 -1 002

Administrationskostnader -1 146 -1 193

Övriga rörelseintäkter 6 36 51

Övriga rörelsekostnader 6 -26 -33

Resultat från andelar i intressebolag och joint ventures 7 0 -1

Jämförelsestörande poster 10 -152 139

Rörelseresultat 3, 4, 5, 11, 12, 24, 26, 27, 29 -407 -41

Räntenetto 8 1 50

Övrigt finansnetto 8 -28 25

Resultat före skatt -435 35

Skattekostnader 9 -23 -141

Årets resultat, kvarvarande verksamheter -458 -107

Avvecklade verksamheter 30

International Entertainment 1 433 207

Nordic Entertainment Group 13 646 1 292

Övriga verksamheter -227 -239

Årets resultat, avvecklade verksamheter 14 852 1 260

Årets resultat, total verksamhet 14 394 1 153

Årets resultat, kvarvarande verksamhet, hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -551 -212

Innehav utan bestämmande inflytande 93 105

Årets resultat, kvarvarande verksamhet -458 -107

Totalt årets resultat, hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 14 293 1 037

Innehav utan bestämmande inflytande 101 116

Årets resultat 14 394 1 153

Kvarvarande verksamheter

Resultat per aktie före utspädning (kronor) 17 -8,19 -3,17

Resultat per aktie efter utspädning (kronor) 17 -8,19 -3,15

Totalt verksamheter

Totalt resultat per aktie före utspädning (kronor) 17 212,68 15,52

Totalt resultat per aktie efter utspädning (kronor) 17 212,68 15,40

Antal aktier 

Utestående aktier vid årets slut 67 342 244 66 980 902

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 17 67 278 885 66 854 133

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 17 67 278 885 67 362 405
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RAPPORT ÖVER  
TOTALRESULTAT  
FÖR KONCERNEN

(Mkr) Not 2019 2018

Årets resultat, kvarvarande verksamheter -458 -107

Övrigt totalresultat

Poster som omförts eller kan omföras till periodens resultat, netto efter skatt:

Årets omräkningsdifferenser 18 128 215

Övrigt totalresultat, kvarvarande verksamheter 128 215

Årets totalresultat, kvarvarande verksamheter -330 109

Årets resultat, avvecklade verksamheter 30 14 852 1 260

Övrigt totalresultat

Poster som omförts eller kan omföras till periodens resultat, netto efter skatt:

Årets omräkningsdifferenser 18 -49 42

Kassaflödessäkringar - 68

Årets totalresultat, avvecklade verksamheter 14 803 1 370

Årets totalresultat 14 473 1 479

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 14 349 1 302

Innehav utan bestämmande inflytande 124 177

Summa totalresultat för året 14 473 1 479
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BALANSRÄKNING  
FÖR KONCERNEN

(Mkr) Not 31 dec 2019 31 dec 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11

Aktiverade utgifter 316 519

Varumärken 734 1 350

Kundrelationer 360 877

Goodwill 3 961 6 159

Summa immateriella anläggningstillgångar 5 371 8 904

Materiella anläggningstillgångar 12

Maskiner 14 55

Inventarier, verktyg och installationer 112 215

Summa materiella anläggningstillgångar 126 270

Nyttjanderättstillgångar 24 139 -

Finansiella anläggningstillgångar 7

Aktier och andelar i intressebolag och joint ventures 21 46

Fordringar på intressebolag 0 9

Aktier och andelar i andra företag 198 88

Övriga långfristiga fordringar 30 141

Summa finansiella anläggningstillgångar 250 284

Uppskjutna skattefordringar 9 247 232

Summa anläggningstillgångar 6 133 9 690

Omsättningstillgångar

Lager

Färdiga varor och handelsvaror 13 73

Programrättigheter - 2 352

Förskott till leverantörer 8 18

Summa lager 21 2 443

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 15 433 1 683

Kundfordringar intressebolag - 2

Skattefordringar 8 44

Övriga fordringar, ej räntebärande 221 478

Förutbetalda programvarukostnader - 2 875

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 322 1 316

Tillgångar som innehas för försäljning1) - 931

Summa kortfristiga fordringar 985 7 330

Likvida medel 1 824 862

Summa omsättningstillgångar 2 831 10 634

Summa tillgångar 8 964 20 324

1) Avser Nova Group under 2018.
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(Mkr) Not 31 dec 2019 31 dec 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 18

Aktiekapital 338 338

Övrigt tillskjutet kapital 286 203

Reserver 267 -95

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 4 288 5 231

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 179 5 678

Innehav utan bestämmande inflytande

Innehav utan bestämmande inflytande 1 402 1 320

Totalt eget kapital 6 581 6 997

Långfristiga skulder 22

Räntebärande

Obligationslån - 500

Leasingskulder 24 103 -

Summa långfristiga räntebärande skulder 103 500

Ej räntebärande

Ej räntebärande skulder 0 6

Uppskjutna skatteskulder 9 416 828

Avsättningar 19 109 229

Skulder värderade till verkligt värde 22 377 405

Summa långfristiga ej räntebärande skulder 903 1 469

Summa långfristiga skulder 1 006 1 969

Kortfristiga skulder 22

Räntebärande

Skulder till kreditinstitut 0 3 179

Leasingskulder 24 37 -

Summa kortfristiga räntebärande skulder 37 3 179

Ej räntebärande

Förskott från kunder 73 596

Leverantörsskulder 22 251 1 947

Skatteskulder 16 307

Avsättningar 19 9 169

Skulder värderade till verkligt värde 22 - 37

Övriga skulder 189 466

Upplupna programvarukostnader - 2 364

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 800 1 912

Skulder relaterade till tillgångar som innehas för försäljning1) - 380

Summa kortfristiga ej räntebärande skulder 1 339 8 178

Summa kortfristiga skulder 1 376 11 357

Summa skulder 2 382 13 326

Summa eget kapital och skulder 8 963 20 324

1) Avser Nova Group under 2018.
För information om ställda säkerheter och eventualförpliktelser se not 21.
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RAPPORT ÖVER  
FÖRÄNDRINGAR  
I EGET KAPITAL FÖR 
KONCERNEN

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

(Mkr) 
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Omräk-
nings- 
reserv

Säkrings-
reserv

Omvärde-
rings- 
reserv

Balanse-
rade  

vinst-
medel  

inkl. årets  
resultat Totalt

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande

Totalt 
eget  

kapital

Ingående balans 1 januari 2018 338 1 797 -320 -11 -12 3 387 5 179 1 393 6 572

Årets resultat 1 037 1 037 116 1 153

Övrigt totalresultat 197 68 265 61 326

Årets totalresultat för 2018
197 68 - 1 037 1 302 177 1 479

Effekter av aktiebaserade ersättningar 30 30 30

Förändring i innehav utan bestäm-
mande inflytande - 7 7

Utdelning till aktieägare -834 -834 -834

Utdelning till aktieägare utan bestäm-
mande inflytande 0 -257 -257

Utgående balans 31 december 2018 338 1 797 -123 57 -12 3 621 5 678 1 320 6 997

Årets resultat 14 293 14 293 101 14 394

Övrigt totalresultat 56 56 23 79

Årets totalresultat för 2019
56 - - 14 293 14 349 124 14 473

Effekter av aktiebaserade ersättningar 17 17 17

Förändring i innehav utan bestäm-
mande inflytande - -41 -41

Utdelning Nordic Entertainment 
Group -57 -14 807 -14 864 -14 864

Utdelning till aktieägare - -

Utdelning till aktieägare utan  
bestämmande inflytande - -

Utgående balans 31 december 2019 338 1 797 -67 0 -12 3 123 5 179 1 402 6 581

För information om förändringar i eget kapital för koncernen se not 18.
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RAPPORT ÖVER  
KASSAFLÖDEN FÖR  
KONCERNEN

(Mkr) Not 2019 2018

Kassaflöde från rörelsen

Årets resultat -458 1 153

Justeringar av poster i årets resultat som ej genererat kassaflöde från rörelsen 23 388 457

Kassaflöde från rörelsen, kvarvarande verksamheter -71 1 610

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/minskning (+) programvarulager netto -8 -454

Ökning (-)/minskning (+) övriga kortfristiga fordringar -284 -448

Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder 42 224

Ökning (+)/minskning (-) övriga kortfristiga skulder 134 109

Summa förändring i rörelsekapital -117 -568

Kassaflöde från rörelsen netto, kvarvarande verksamheter -188 1 042

Investeringsaktiviteter

Investeringar i anläggningstillgångar -238 -765

Förvärv av dotterbolag, intressebolag och övriga bolag 29 -96 -235

Försäljning av dotterbolag och intressebolag 30 1 876 297

Övrigt kassaflöde från investeringsaktiviteter 4 -76

Kassaflöde från investeringsaktiviteter, kvarvarande verksamheter 1 546 -779

Finansieringsaktiviteter

Förändring i kortfristig upplåning 23 -3 179 452

Förändring långfristig upplåning 23 -500 -

Återbetalning upplåning och övriga kapitalomstruktureringsposter NENT 3 854 -

Minskning av övriga räntebärande fordringar -87 32

Leasingavgifter -48 -

Utdelning till aktieägare  - -834

Utdelning till aktieägare utan bestämmande inflytande - -257

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter, kvarvarande verksamheter 40 -608

Årets kassaflöde, kvarvarande verksamheter 1 398 -344

Kassaflöde, avvecklade verksamheter -653 4

Årets kassaflöde 746 -340

Likvida medel vid årets början 862 1 394

Omräkningsdifferenser likvida medel 4 30

Förändring i likvida medel relaterat till tillgångar som innehas för försäljning 213 -221

Likvida medel vid årets slut 1 824 862
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MODERBOLAGETS 
RESULTATRÄKNING

RAPPORT ÖVER  
TOTALRESULTAT  
FÖR MODERBOLAGET

(Mkr) Not 2019 2018

Nettoomsättning 20 36

Bruttoresultat 20 36

Administrationskostnader -256 -256

Rörelseresultat 26, 27 -236 -220

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 15 214

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -13 -37

Resultat från andelar i koncernföretag 8 2 300 0

Resultat före skatt och bokslutsdispositioner 2 066 -43

Koncernbidrag 78 687

Obeskattade reserver, periodiseringsfond 141 -149

Resultat före skatt 2 285 495

Skattekostnader 9 0 -24

Årets resultat 2 285 471

(Mkr) Not 2019 2018

Årets resultat 2 285 471

Övrigt totalresultat - -

Årets totalresultat 2 285 471
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MODERBOLAGETS 
BALANSRÄKNING

(Mkr) Not 31 dec 2019 31 dec 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11

Aktiverade utgifter 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar 12

Inventarier, verktyg och installationer 3 2

Summa materiella anläggningstillgångar 3 2

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i koncernföretag 13 5 849 8 024

Fordringar koncernföretag 14 - 12 067

Aktier och andelar i andra företag 0 1

Övriga långfristiga fordringar - 10

Summa finansiella anläggningstillgångar 5 849 20 102

Summa anläggningstillgångar 5 852 20 104

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar koncernföretag 81 4 603

Skattefordran 2 -

Övriga fordringar 21 55

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 - 15

Summa kortfristiga fordringar 104 4 673

Likvida medel 1 123 24

Summa omsättningstillgångar 1 227 4 697

Summa tillgångar 7 079 24 801
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(Mkr) Not 31 dec 2019 31 dec 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 18

Bundet eget kapital

Aktiekapital 338 338

Övriga bunda reserver 94 0

Summa bundet eget kapital 433 338

Fritt eget kapital

Överkursfond 270 267

Balanserat resultat 2 577 4 265

Årets resultat 2 285 471

Summa fritt eget kapital 5 132 5 003

Totalt eget kapital 5 565 5 341

Obeskattade reserver, periodiseringsfond 115 239

Långfristiga skulder

Räntebärande 22

Obligationslån - 500

Summa långfristiga räntebärande skulder - 500

Ej räntebärande

Skulder till koncernföretag - 10

Avsättningar 19 - 5

Summa långfristiga ej räntebärande skulder - 14

Summa långfristiga skulder - 514

Kortfristiga skulder

Räntebärande

Skulder till koncernföretag 1 308 15 231

Skulder till kreditinstitut 22 - 3 179

Summa kortfristiga räntebärande skulder 1 308 18 410

Ej räntebärande

Leverantörsskulder 4 17

Skulder till koncernföretag 2 141

Skatteskulder - 35

Övriga skulder 8 58

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 77 46

Summa kortfristiga ej räntebärande skulder 90 296

Summa kortfristiga skulder 1 399 18 706

Summa skulder 1 514 19 460

Summa eget kapital och skulder 7 079 24 801
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MODERBOLAGETS  
FÖRÄNDRING I EGET 
KAPITAL

(Mkr) Aktiekapital

Övriga 
bundna  

reserver
Överkurs-

fond

Balanserade  
vinstmedel inkl. 

årets resultat Totalt

Ingående balans 1 januari 2018 338 0 267 5 093 5 699

Årets resultat 471 471

Övrigt totalresultat -

Årets totalresultat för 2018 471 471

Utdelning till aktieägare -834 -834

Effekter av aktiebaserade ersättningar (LTIP) 6 6

Utgående balans 31 december 2018 338 0 267 4 735 5 341

Årets resultat 2 285 2 285

Övrigt totalresultat -

Årets totalresultat för 2019 - - - 2 285 2 285

Utdelning av Nordic Entertainment Group AB -2 001 -2 001

Utdelning till aktieägare - -

Effekter av aktiebaserade ersättningar 6 6

Effekt av sammanslagning 94 -161 -67

Övriga justeringar 3 -3 0

Utgående balans 31 december 2019 338 94 270 4 862 5 565

För information om förändringar i eget kapital för moderbolaget se not 18.

MTG — Årsredovisning 2019



MODERBOLAGETS  
KASSAFLÖDESANALYS

(Mkr) Not 2019 2018

Kassaflöde från rörelsen 23

Årets resultat 2 285 471

Justeringar av poster som ej genererar kassaflöde från rörelsen:

Avskrivningar och nedskrivningar 11, 12 1 0

Avskrivningar, leasing 2 -

Avsättningar -219 -538

Orealiserad förändring i värdet för långsiktiga incitamentsprogram 6 6

Förändring i avsättningar 26 -8

Resultat fusion -2 300 -

Orealiserade kursdifferenser 8 12 3

Summa justeringar av poster som ej genererar kassaflöde från rörelsen -2 473 -537

Kassaflöde från rörelsen -187 -66

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/minskning (+) övriga kortfristiga fordringar 770 857

Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder -12 2

Ökning (+)/minskning (-) övriga kortfristiga skulder -172 -153

Summa förändringar i rörelsekapital 586 705

Kassaflöde från rörelsen, netto 398 639

Investeringsaktiviteter

Investeringar i anläggningstillgångar -2 -2

Likvid från likvidation av dotterbolag 2 -

Kassaflöde från investeringsaktiviteter 0 -2

Finansieringsaktiviteter

Fordringar/skulder koncernföretag 589 -1 177

Utdelning till aktieägare  - -834

Förändringar i finansiering till/från NENT 3 854 -

Förändring lån -3 740 554

Leasingavgifter -2 -

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter 701 -1 457

Årets kassaflöde 1 099 -819

Likvida medel vid årets början 24 844

Likvida medel vid årets slut 1 123 24
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NOTER

1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Modern Times Group MTG AB (publ.) har sitt säte i Sverige. Bola-
gets adress är Skeppsbron 18, Box 2094, 103 13 Stockholm. Bolagets 
konsoliderade resultat- och balansräkningarna per den 31 december 
2019 inkluderar moderbolaget och dess dotterbolag samt andelar i 
joint ventures och intressebolag.

Årsredovisningen och koncernredovisningen godkändes för utfär-
dande av styrelsen den 17 april 2020. Koncernens resultaträkning 
och rapport över finansiella ställning och moderbolagets resultat- 
och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 
18 maj 2020. 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från 
IFRS Interpretations Committee som har godkänts av EU-kommis-
sionen. Rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler 
för Koncerner utgiven av Rådet för finansiell rapportering har likale-
des tillämpats vid upprättandet av denna årsredovisning.

Koncernredovisningen har upprättats på grundval av historiska 
anskaffningsvärden förutom vissa finansiella tillgångar och skulder 
som redovisas till verkligt värde. De senare består av derivatinstru-
ment, villkorade köpeskillingar och finansiella instrument som klas-
sificerats som finansiella tillgångar som kan säljas. 

De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tilläm-
pats konsekvent för samtliga perioder som redovisas i koncernens 
finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan. För redovis-
ningsprinciper avseende individuella poster i de finansiella samman-
ställningarna, se respektive not.

Ändrade och nya redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats enligt samma redovisnings-
principer och med samma beräkningsmetoder som för årsredovis-
ningen 2018 med undantag för införandet av IFRS 16 Leasingavtal.

IFRS 16 Leasingavtal
Ny standard avseende redovisning av leasing. För leasetagaren inne-
bär det att klassificeringen av operationell och finansiell leasing 
enligt IAS 17 ersätts med en och samma redovisningsmodell. All lea-
sing ska redovisas i balansräkningen som en nyttjanderätt och en 
leasingskuld. Undantag för redovisning i balansräkningen finns för 
leasingkontrakt av mindre värde samt kontrakt som har en löptid på 
högst 12 månader. I resultaträkningen ska avskrivningar redovisas 
separat från räntekostnader hänförliga till leasingskulden. Standar-
den har inte haft någon materiell påverkan på redovisningen av före-
tagets resultat eller finansiella ställning. Ytterligare information om 
leasing återfinns i not 24. Standarden gäller för räkenskapsår som 
påbörjades den 1 januari 2019 eller senare.

Nya och omarbetade redovisningsprinciper och tolkningar
IAS 19 Ersättningar till anställda
Förändringen avser förmånsbestämda pensionsplaner och redovis-
ningen av aktuariella bedömningar. De nya reglerna har inte haft 
någon påverkan då koncernen har avgiftsbestämda planer.

IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures har ändrats
Förändringen tydliggör att bolaget bör tillämpa IFRS 9 Finansiella 
instrument för långfristiga fordringar som motsvarar en utökad 
investering i ett intressebolag eller joint venture. De nya reglerna har 
inte haft någon materiell påverkan på redovisningen av koncernens 
resultat eller finansiella ställning.

IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling
Tolkningen avser hur osäkerheten gällande skattebelopp ska redovi-
sas. Detta gäller exempelvis aktuella skattefordringar när beloppet 
överklagas och bolaget har en diskussion med skattemyndigheterna. 
De nya reglerna har inte haft någon materiell påverkan på redovis-
ningen av koncernens resultat eller finansiella ställning.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga dotter-
bolag samt andelen i joint ventures och intressebolag.

Dotterbolag
Dotterbolag är bolag där koncernen utövar kontroll, vilket innebär 
att koncernen har inflytande över dotterbolaget samt är exponerad 
för eller har rätt till rörlig avkastning. Koncernen måste också kunna 
använda sitt inflytande till att påverka avkastningen från dotterbola-
get. I samtliga bolag i vilka koncernen innehar mer än 50 procent av 
rösterna är kriterierna för kontroll uppfyllda och bolagen konsolide-
ras som dotterbolag.     

Samtliga förvärv redovisas i enlighet med förvärvsmetoden. På för-
värvsdagen värderas förvärvade tillgångar och skulder (identifier-
bara nettotillgångar) till verkligt värde. Skillnaden mellan för-
värvsvärdet av aktier i dotterbolaget och identifierbara tillgångar 
och skulder värderat till verkligt värde på förvärvsdagen redovisas 
som goodwill. Förvärvsvärden som är lägre än verkligt värde i för-
värvade identifierbara nettotillgångar redovisas i resultatet för peri-
oden när förvärvet gjordes. Förvärvsrelaterade kostnader kostnads-
förs löpande. Resultaten för under året förvärvade bolag inkluderas i 
koncernens rapport över totalresultat för perioden från och med 
förvärvet.
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Innehav utan bestämmande inflytande 
För dotterföretag som inte är helägda, redovisas den del av totalt 
eget kapital som tillhör externa aktieägare som innehav utan 
bestämmande inflytande. Det finns två alternativ för redovisning av 
innehav utan bestämmande inflytande och goodwill. Ett alternativ är 
att redovisa innehav utan bestämmande inflytande till dess andel av 
verkligt värde av det förvärvade bolaget. Det andra är att redovisa 
innehavet till dess andel av verkligt värde av de förvärvade nettotill-
gångarna. Den förra metoden (full goodwill-metod) leder till ett 
högre värde av innehavet och goodwill än den senare metoden (par-
tiell goodwill-metod). Valet av metod görs för varje förvärv separat.

Intressebolag 
Intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Som intresse-
bolag räknas företag där koncernen har ett betydande inflytande. 
Normalt betyder detta en rösträttsandel uppgående till minst 20 
procent och högst 50 procent. 

Joint ventures 
Joint ventures är bolag där två eller flera parter har gemensam kon-
troll och rätt till nettotillgångarna motsvarande sin andel av bolaget. 
Joint ventures redovisas enligt kapitalandelsmetoden (se Intresse-
bolag). 

Avvecklade verksamheter/Tillgångar som innehas för försäljning
Avvecklade verksamheter är bolag som har avyttrats eller är klassifi-
cerade som tillgångar som innehas för försäljning och bolaget eller 
bolagen utgör ett större separat verksamhetsområde eller geogra-
fiskt område. Koncernen klassificerar normalt sett bolag som till-
gångar som innehas för försäljning när det finns ett signerat avtal 
avseende försäljning. Resultat och kassaflöde från avvecklade verk-
samheter redovisas separat från resultat och kassaflöde från kvarva-
rande verksamheter.

Koncernen redovisar värdeöverföring av icke-kontanta tillgångar i 
enlighet med IFRIC 17 Värdeöverföring av icke-kontanta tillgångar 
genom utdelning till ägare. Skulder för utdelning redovisas till verkligt 
värde per beslutsdatumet med en motsvarande minskning i balanse-
rade vinstmedel. Per datumet för regleringen redovisar koncernen 
skillnaden mellan verkligt värde för den överförda tillgången och kon-
cernens redovisade värde för nettotillgångar i nettoresultatet.

Funktionell valuta och rapportvaluta 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även 
utgör rapporteringsvaluta för moderbolaget och koncernen.

Finansiella rapporter för utländska dotterbolag 
Koncernens utländska dotterbolags balansposter omräknas till 
svenska kronor. Omräkning av balansposterna görs till balansdagens 
valutakurser, medan resultaträkningens poster räknas om till 
genomsnittliga valutakurser. De omräkningsdifferenser som upp-
kommer redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i omräk-
ningsreserven i eget kapital. De ackumulerade omräkningsdifferen-
serna omklassificeras till resultaträkningen när ett utländskt 
dotterbolag avyttras.

Moderbolaget
Moderbolaget har upprättat årsredovisningen i enlighet med Årsre-
dovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. RFR 2 innebär att moderbolaget i 
årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga 
av EU-kommissionen godkända IFRS och uttalanden så långt detta 
är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Innehav av aktier i 
dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdesme-
toden, som innebär att transaktionskostnaderna inkluderas i värdet 
av aktier i dotterbolag. Koncernen redovisar dessa kostnader direkt i 
resultatet när de uppkommer.    
   
Koncernbidrag 
Moderbolaget redovisar erhållna och lämnade koncernbidrag som 
bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 

Obeskattade reserver 
Moderbolaget har obeskattade reserver bestående av periodise-
ringsfonder. Periodiseringsfonder innebär att skattebetalningar 
skjuts upp till nästkommande år och jämnar därmed ut resultat mel-
lan åren.

Aktieägartillskott 
Aktieägartillskott redovisas som en ökning av aktier i dotterbolag. 
När tillskottet ges för att täcka gjorda förluster, görs en nedskriv-
ningsprövning av värdet. Nedskrivning redovisas i resultaträkningen. 
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2 Uppskattningar och bedömningar

3 Intäktsredovisning

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver 
att styrelsen och företagsledningen gör bedömningar och uppskatt-
ningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovis-
ningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är base-
rade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som 
under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa 
uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars fram-
går tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar 
av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om änd-
ringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen 
görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell 
period och framtida perioder. Utvecklingen, val av och upplysning-
arna avseende koncernens viktiga redovisningsprinciper och upp-
skattningar, samt tillämpningen av dessa principer och uppskatt-
ningar granskas av Revisionsutskottet. 

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Noterna 11 Immateriella anläggningstillgångar och 29 Rörelseförvärv 
innehåller information om antaganden och riskfaktorer gällande 
nedskrivningsbehov av goodwill. I not 19 redovisas gjorda avsätt-
ningar och tvister.

Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar, med undantag för goodwill och 
immateriella tillgångar med obestämbar ekonomisk livslängd, skrivs 
av över uppskattad nyttjandeperiod. Uppskattad nyttjandeperiod 
baseras på företagsledningens uppskattning av den period under 
vilken tillgången kommer att generera intäkter.

Goodwill och immateriella anläggningstillgångar med obestämbar 
ekonomisk livslängd nedskrivningsprövas årligen eller när indikatio-
ner visar på behov av nedskrivning. Nedskrivningsprövningen for-
drar att företagsledningen fastställer verkligt värde för kassagenere-
rande enheter på basis av prognostiserade kassaflöden och interna 

affärsplaner och prognoser. För ytterligare information, se not 11 
Immateriella anläggningstillgångar.

Värdering av finansiella instrument till verkligt värde
Verkligt värde på optioner att förvärva minoriteter i dotterbolag 
samt verkligt värde på tilläggsköpeskillingar beräknas utifrån villkor i 
de avtal som ingåtts i samband med respektive förvärv. Värderingen 
baseras i normalfallet på projektioner och prognoser av framtida 
försäljning och rörelsemarginal. Utfallet av framtida försäljning och 
rörelsemarginal kan komma att skilja sig från prognoserna och där-
med påverka värderingen och den slutliga betalningen för minorite-
ten eller tilläggsköpeskillingen. Detta skulle påverka företagets 
framtida resultat och finansiella ställning.

Avsättningar och eventualförpliktelser
En avsättning redovisas när det finns en befintlig förpliktelse till följd 
av en inträffad händelse, när det är sannolikt att ett utflöde av eko-
nomiska resurser kommer att inträffa och en tillförlitlig bedömning 
av beloppet kan göras. I de fall förutsättningarna är uppfyllda görs 
en beräkning av avsättningen och denna redovisas i balansräkningen 
över finansiell ställning. En eventualförpliktelse redovisas i not när 
en möjlig förpliktelse har uppkommit, men vars förekomst endast 
kan bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser utanför 
koncernens kontroll, eller när det inte är möjligt att beräkna belop-
pet. Realisering av sådana eventualförpliktelser för vilka inga belopp 
redovisas, eller som inte upptagits i årsredovisningen, kan ha en 
väsentlig effekt på koncernens finansiella ställning.

Koncernen granskar regelbundet väsentliga utestående tvister för 
att avgöra behovet av avsättningar. Bland de faktorer som beaktas 
vid en sådan bedömning återfinns bland annat typ av rättstvist eller 
stämning, eventuella skadestånd, utvecklingen av tvisten, uppfatt-
ningar hos juridiska och andra rådgivare och beslut fattade av kon-
cernledningen angående koncernens agerande avseende dessa tvis-
ter. Gjorda uppskattningar behöver dock inte nödvändigtvis 
reflektera utgången av avgjorda rättstvister och skillnader mellan 
utfall och uppskattning kan väsentligt påverka företagets finansiella 
ställning och ha en ofördelaktig inverkan på rörelseresultat och likvi-
ditet. För ytterligare information, se not 19 Avsättningar.  
     

Intäktsredovisning
Intäkter från externa kunder kommer huvudsakligen från försäljning 
av onlinespel och esportevents, inklusive reklamtid, abonnemangs-
avgifter, biljettförsäljning samt försäljningen av varor. Redovisnings-
principerna för de huvudsakliga intäktsströmmarna beskrivs när-
mare nedan.

Intäkter från onlinespel
Inom onlinespelsegmentet erbjuder koncernen både egna och 
tredje partsspel. Kunden använder kostnadsfria spel och köper varor 
som används virtuellt i spelet. Intäkterna redovisas vid en tidpunkt 
eller över tiden beroende på om den virtuella varan är en förbruk-
ningsvara eller varaktig vara.

Eventintäkter
Inom esport erbjuder koncernen varor och tjänster från produktion 
av både online och fysiska evenemang i egen regi eller på uppdrag 
av externa kunder. Intäkter från att producera events på uppdrag av 
tredje part redovisas vid en tidpunkt. Intäkter från att försäljning av 
varor relaterade till specifika events (produkter och biljetter mm) 
redovisas vid en tidpunkt.

Övrigt
Övriga intäkter består främst av reklamintäkter.
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Väsentliga bedömningar vid intäktsredovisning 
Agent eller huvudman
En bedömning görs om koncernen agerar som huvudman eller agent 
i alla transaktioner där en annan part är inblandad i att tillhandahålla 
produkter eller tjänster till kunden. I transaktioner där koncernen 
agerar som agent redovisas intäkterna netto i resultaträkningen. I 
transaktioner där koncernen är huvudman redovisas intäkterna 
brutto i resultaträkningen.

Not 3, forts.

2019

(Mkr) Esport Gaming
Centrala  

verksamheter Elimineringar Totalt

Nettoomsättning externt 1 712 2 531 - - 4 242

Nettoomsättning internt 0 - 18 -18 -

Totala intäkter för segmentet 1 712 2 531 18 -18 4 242

Intäktsströmmar

Totala intäkter 1 712 2 531 - - 4 242

Intäkter från externa kunder 1 712 2 531 - - 4 242

Tidpunkt för intäktsredovisning

Vid en tidpunkt 131 - - - 131

Över tid 1 581 2 531 - - 4 112

Intäkter från externa kunder 1 712 2 531 - - 4 242

2018

(Mkr) Esport Gaming
Centrala  

verksamheter Elimineringar Totalt

Nettoomsättning externt 1 515 2 296 30 - 3 841

Nettoomsättning internt 5 - 3 -8 0

Totala intäkter för segmentet 1 520 2 296 33 -8 3 841

Intäktsströmmar

Totala intäkter 1 515 2 296 30 - 3 841

Intäkter från externa kunder 1 515 2 296 30 - 3 841

Tidpunkt för intäktsredovisning

Vid en tidpunkt 67 - - - 67

Över tid 1 448 2 296 30 - 3 774

Intäkter från externa kunder 1 515 2 296 30 - 3 841

Uppdelning av intäkter
Intäkter från externa kunder kommer huvudsakligen från försäljning 
av onlinespel och esport.

Utgifter för att erhålla kontrakt
Utgifter för att erhålla kontrakt är hänförliga till NENT och utgifter 
inom övriga delar av MTG är oväsentliga. En del av anskaffningskost-
naden för abonnemang inom betal-TV har definierats som en utgift 
för att erhålla kontrakt. Dessa utgifter består av externa avgifter till 
tredje part vid tillhandahållande av nytt abonnemang vilka utgör utgif-
ter koncernen inte skulle ha haft om abonnemanget inte tecknats. 
Utgifterna redovisas som en tillgång och skrivs av under abonne-
mangsperioden. Koncernen redovisar en tillgång även om den förvän-
tade avskrivningsperioden är ett år eller mindre. Utgifter för att 
erhålla kontrakt ingår i posten förutbetalda kostnader. 

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Ingående balans 1 januari 271 202

Förändringar i koncernstrukturen -271 -

Ökning av kontraktstillgångar från nya 
kontrakt under året - 310

Avskrivning av aktiverad utgift för att 
erhålla kontrakt - -242

Utgående balans 31 december - 271
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Not 3, forts.

Kontraktstillgångar
Kontraktstillgångar består av upplupna intäkter där koncernen har 
rätt till ersättning för avslutat arbete men fakturering inte skett på 
bokslutsdagen. Förändringen under året motsvarar netto omklassifi-
cering från upplupna intäkter till kundfordringar.

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Ingående balans 1 januari 718 730

Förändringar i koncernstrukturen -575 -

Nettoförändring i upplupna intäkter 95 -12

Utgående balans 31 december 238 718

Kontraktsskulder
Kontraktsskulder består av följande förutbetalda intäkter:  
■   Förutbetalda reklamintäkter inom fri-TV och radio vilka uppstår 

när kunden faktureras innan tjänsten levereras. 
■   Förutbetalda abonnemangsintäkter vilka uppstår då kunderna 

inom betal-TV betalar en månad i förskott. 
■   Förutbetalda intäkter för innehållsproduktion som intäktsförs 

över tid.  
■   Förutbetalda intäkter onlinespel uppstår då kund köper virtuella 

varor som intäktsförs över tid beroende på om det är förbruk-
nings- eller varaktiga varor. 

4 Segmentsrapportering

MTGs finansiella rapportering är indelad i följande segment:

Esport
Esportssegmentet består av ESL, Dreamhack och MTG VC-fondens 
investeringar i esportrelaterade bolag. Genom ESL och DreamHack 
är MTG världens ledande esportföretag och driver nationella och 
internationella turneringar samt amatörcuper, ligor och festivaler. 
Inom detta relativt nya kulturella fenomen är ESL och DreamHack 
etablerade globala varumärken och förstahandsval bland såväl tit-
tare, spelare, partners som spelutgivare.

Gaming
Bolagets gaming vertical består av InnoGames, Kongregate och 
MTG VC-fondens investeringar i gamingrelaterade bolag. InnoGa-
mes är Tyskland ledande utvecklare och utgivare av mobil- och onli-
nespel. Bolaget är baserat i Hamburg och är mest känt för Forge of 

Empires, Elvenar och Tribal Wars. InnoGames fullständiga portfölj 
omfattar sju live-spel och ett flertal mobiltitlar under produktion. 
InnoGames är fokuserat på free-to-play-segmentet och ger spelarna 
en plattformsoberoende spelupplevelse över både datorer och 
mobila enheter. Kongregate, baserat i San Francisco, är en ledande 
utgivare och utvecklare av mobilspel och är en erkänd innovatör 
inom utbrytargenrer som Idle Games.

Nettoomsättning

(Mkr) 2019 2018

Esport 1 712 1 520

Gaming 2 531 2 296

Centrala verksamheter 18 33

Elimineringar -18 -8

Totalt 4 242 3 841

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Ingående balans 1 januari 362 275

Nettoförändring av kontraktsskulder 
under året -40 115

Omklassificering till tillgångar som inne-
has för försäljning - -28

Förändringar i koncernstrukturen -132 -

Utgående balans 31 december 190 362

De kontraktsskulder som redovisades vid ingången av 2019 och 2018 
har redovisats som intäkter under respektive år.

Intäkter från prestationsåtaganden  
uppfyllda under tidigare perioder
Inom fri-TV förekommer distributionsavgifter från tredje part vid 
tredjepartsavtal avseende slutkunders användning av TV-kanaler. 
Denna avgift beräknas utifrån historiska uppgifter för tidigare 
period. När den faktiska användningen är mottagen från kunden 
bokförs en justering av redovisad intäkt med aktuella värden.

Prestationsåtaganden som är återstående
Koncernen lämnar inte information om återstående prestationså-
taganden per den 31 december eftersom prestationsåtagandena 
avser kontrakt där kontraktsperioden är 12 månader eller kortare.
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Not 4, forts.

Extern omsättning Intern omsättning

(Mkr) 2019 2018 2019 2018

Esport 1 712 1 515 0 5

Gaming 2 531 2 296 - -

Centrala verksamheter - 30 18 3

Elimineringar - - -18 -8

Totalt, koncernen 4 242 3 841 - 0

                                                                                       
Affärssegmenten ansvarar för de operativa tillgångarna och utfallet 
följs upp på segmentsnivå. Finansiering hanteras centralt i koncer-
nen. 

Tillgångar Skulder och Eget kapital Sysselsatt kapital

(Mkr) 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Esport 2 984 2 620 976 601 1 632 2 019

Gaming 3 705 3 647 429 395 3 276 3 252

Övrigt 21 274 - 126 21 148

Centrala verksamheter 500 566 909 1 198 -32 -631

Totalt 7 210 7 108 2 313 2 320 4 897 4 788

Totalt likvida medel och räntebärande tillgångar 1 824 449 - -

Total upplåning - - 140 3 679

Eget kapital inkl. innehav utan bestämmande infly-
tande - - 6 581 6 997

Elimineringar -71 -346 -71 -346

Totalt för kvarvarande verksamheter 8 963 7 211 8 963 12 650 4 897 4 788

Tillgångar och skulder som innehas för försäljning - 931 - 380

Totalt avvecklade verksamheter - 12 182 - 7 295

Totalt 8 963 20 324 8 963 20 324 4 897 4 788

EBIT EBITDA Justerad EBITDA

(Mkr) 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Esports -430 -85 -351 -19 -213 -171

Gaming 269 323 485 475 605 513

Centrala verksamheter -246 -279 -243 -279 -153 -243

Totalt, koncernen -407 -41 -109 177 239 99

I syfte att underlätta analysen av affärsresultatet, fokuserar 
MTG-ledningen på Justerad EBITDA. Detta resultatmått inkluderar 
inte påverkan av jämförelsestörande poster, långsiktiga incitaments-
program, transaktionskostnader vid förvärv och nedskrivning av 
egenutvecklade aktiverade poster.  Dessa poster kallas justeringar. 
Jämförelsestörande poster avser materiella poster och händelser 
relaterade till förändringar i koncernens struktur eller verksamhets-
grenar, som är relevanta för att förstå koncernens utveckling på lik-
nande sätt.      

Justeringar görs för jämförelsestörande poster om 152 Mkr (-139), 
nedskrivning av egenutvecklade aktiverade poster om 93 Mkr (13), 
långsiktiga incitamentsprogram om 76 Mkr (13) och transaktions-
kostnader vid förvärv om 28 Mkr (34).

EBITDA är resultat före ränta, skatt och avskrivningar.
       

Av detta skäl fördelas inte likvida medel, räntebärande ford-
ringar och skulder på respektive affärssegment.
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Nettoomsättning Anläggningstillgångar

(Mkr) 2019 2018 2019 2018

Sverige 232 247 253 2 222

Danmark 50 -5 3 153

Bulgarien - - - 10

Norge - - - 852

Tyskland 2 678 2 515 4 325 4 415

Nederländerna - 0 - 125

Finland - - - 298

Övriga Europa 126 162 46 310

USA 1 072 870 839 759

Övriga regioner 84 52 31 31

Totalt 4 242 3 841 5 497 9 174

5 Kostnadsredovisning 6 Övriga rörelseintäkter och kostnader

Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag
I koncernens räkenskaper presenteras en funktionsindelad resulta-
träkning. Nedanstående tabell presenterar de rörelserelaterade 
kostnaderna fördelade per kostnadsslag.

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Nettoomsättning 4 242 3 841

Övriga rörelseintäkter 36 51

Kostnader för program och varor -962 -1 052

Distributionskostnader -1 260 -1 172

Löner, ersättningar och sociala kostna-
der -966 -941

Avskrivningar -252 -218

Avskrivningar leasingavtal -46 -

Nedskrivningar -104 -60

Övriga kostnader -944 -628

Resultatandelar i intressebolag och joint 
ventures 0 -1

Jämförelsestörande poster -152 139

Rörelseresultat -407 -41

 

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Övriga rörelseintäkter

Kursvinster 6 20

Omvärdering av optionsskulder - 13

Statliga bidrag/skattelättnader 2 -

Hyresintäkter 5 -

Övrigt 23 18

Totalt 36 51

Övriga rörelsekostnader

Kursförluster -3 -20

Förvärvskostnader - -2

Upplupna legala tvister -10 -

Omvärdering av optionsskulder -8 -8

Övrigt -5 -4

Totalt -26 -33

 

Not 4, forts.

Investeringar exklusive  
företagsförvärv

  
Avskrivningar

(Mkr) 2019 2018 2019 2018

Esport 34 29 79 65

Gaming 203 151 216 152

Centrala verksamheter 2 3 3 1

Totalt 239 184 298 218

Koncernens segment verkar huvudsakligen i Europa och USA. Net-
toomsättning och anläggningstillgångar redovisas nedan per geogra-
fiskt område. Anläggningstillgångar består av immateriella och mate-

riella anläggningstillgångar. Försäljningen redovisas i de länder där 
försäljningen gjorts.
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7 Andelar i intressebolag och joint ventures

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Resultat från andelar 0 -1

Nettoresultat, kvarvarande verksam-
heter 0 -1

Verksamheter under avveckling -2 -

Totalt årets resultat -2 -1

 

Intressebolag och joint ventures redovisas enligt kapitalandelsmeto-
den. Resultatandelarna utgörs av koncernens andel av nettoresulta-
tet i respektive intressebolag eller joint ventures efter omräkning till 
svenska kronor. Beräkningen av kapitalandelen bygger på senast till-
gängliga redovisning. 

Summerad finansiell information för  
intressebolag och joint ventures

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Nettoomsättning - 59

Nettoresultat -10 -4

Övrigt totalresultat - -

Anläggningstillgångar - 10

Omsättningstillgångar 51 42

Summa tillgångar 51 51

Långfristiga skulder 29 0

Kortfristiga skulder 20 41

Summa skulder 50 41

Aktier och andelar i intressebolag  
och joint ventures

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Redovisat värde 21 46

Totalt 21 46

      

8 Finansiella poster

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Ränteintäkter 11 66

Räntekostnader på upplåning -10 -16

Räntenetto 1 50

Valutakursdifferenser netto -17 5

Lånekostnader -5 -26

Räntekostnader från diskontering -3 -19

Övrigt -3 64

Övrigt finansnetto -28 25

Finansnetto -28 75

 

Moderbolaget (Mkr) 2019 2018

Ränteintäkter från externa parter 0 1

Ränteintäkter från dotterbolag 3 209

Valutakursdifferenser netto 11 3

Totala ränteintäkter och övriga 
finansiella intäkter 15 214

Räntekostnader till externa parter -8 -5

Räntekostnader till dotterbolag 0 -6

Lånekostnader -4 -26

Totala räntekostnader och övriga 
finansiella kostnader -13 -37

Utdelningar från dotterbolag - -

Resultat från rörelseförvärv 2 300 0

Resultat från andelar i dotterbolag 2 300 0

Finansnetto 2 302 177

Ränteintäkter och -kostnader på upplåning hänför sig till finansiella 
tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde.
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9 Skatter

Redovisning av inkomstskatter
Redovisade skattekostnader inkluderar aktuella svenska och utländ-
ska inkomstskatter och uppskjuten skatt som uppkommit till följd av 
temporära skillnader. Sådana temporära skillnader orsakas av skill-
nader mellan skattemässigt värde och bokfört värde på tillgångar 
och skulder. En uppskjuten skattefordran redovisas motsvarande 
skattevärdet av underskottsavdrag om det bedöms vara troligt att 
underskottsavdragen kommer att användas mot beskattningsbara 
inkomster inom överskådlig tid. Årets resultat har belastats med 
skatt på årets skattepliktiga resultat samt med skatt till följd av tem-
porära skillnader som uppstått under perioden. Skatten redovisas 
som aktuell skatt respektive uppskjuten skatt i varje bolag som ingår 
i koncernen.

Fördelning av skattekostnader

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Aktuell skatt

Årets skattekostnad -150 -245

Justering hänförlig till tidigare år 6 101

Totalt -145 -144

Uppskjuten skatt

Skatt hänförlig till temporära skillnader 121 3

Totalt 121 3

Totalt redovisad skattekostnad i 
resultaträkningen -23 -141

Avstämning skattekostnad

Koncernen (Mkr) 2019 % 2018 %

Skatt/Skattesats i Sverige 93 21,4 -8 22,0

Ej skattepliktiga intäkter 30 7,0 81 -234,2

Skillnad i utländska skattesatser -26 -6,1 -167 484,7

Effekt av utnyttjade underskottsavdrag, tidigare ej redovisade 3 0,7 5 -15,4

Ej avdragsgilla kostnader -42 -9,7 -84 244,6

Nedskrivning av goodwill och tilläggsköpeskilling - - - -

Förluster för vilka uppskjuten skatt ej redovisats -96 -22,0 -56 161,9

Övriga permanenta effekter 8 1,8 -14 40,5

Skatt hänförlig till tidigare år 7 1,5 102 -294,9

Effektiv skatt/skattesats -23 -5,4 -141 409,1

Uppskjuten skatt

Koncernen (Mkr) 31 dec 2019 31 dec 2018

Uppskjuten skattefordran hänförlig till:

Materiella anläggningstillgångar 4 11

Immateriella anläggningstillgångar 20 3

Avsättningar 5 10

Kortfristiga fordringar 2 11

Kortfristiga skulder 32 12

Finansiella anläggningstillgångar 12 9

Skattevärdet av värderade 
underskottsavdrag 172 177

Totalt 247 232

Koncernen (Mkr) 31 dec 2019 31 dec 2018

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till:

Immateriella anläggningstillgångar 381 613

Goodwill 9 147

Materiella anläggningstillgångar 1 -

Avsättningar - 42

Kortfristiga skulder 26 3

Finansiella anläggningstillgångar 0 22

Totalt 416 828

Uppskjuten skatt, netto -169 -596
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Not 9, forts.

2019

Koncernen (Mkr)

Ingående  
balans  

1 januari

Redovisat i 
resultat-

räkningen
Avyttring av 
dotterbolag

Redovisat i  
övrigt total-

resultat
Omräknings-

differenser

Utgående  
balans  

31 december

Underskottsavdrag 177 -25 16 - 6 172

Temporära skillnader i:

Goodwill -147 -11 149 - 0 -9

Materiella anläggningstillgångar 11 3 -11 - 0 3

Immateriella anläggningstillgångar -611 57 194 - -2 -361

Avsättningar -32 0 37 - 0 5

Kortfristiga fordringar 11 2 -11 - 0 2

Kortfristiga skulder 9 3 -6 - 0 6

Finansiella tillgångar -13 5 21 - 0 13

Totalt -596 34 389 - 3 -169

2018

Koncernen (Mkr)

Ingående  
balans  

1 januari

Redovisat i 
resultat-

räkningen

Omklass.  
till tillgångar 
som innehas 

för försäljning

Redovisat i  
övrigt total-

resultat
Omräknings-

differenser

Utgående  
balans  

31 december

Underskottsavdrag 215 -27 - - -12 177

Temporära skillnader i:

Goodwill -147 - - - - -147

Materiella anläggningstillgångar 7 -2 7 - - 11

Immateriella anläggningstillgångar -631 -12 - - 32 -611

Avsättningar -7 -31 6 - - -33

Kortfristiga fordringar 11 20 -20 - - 11

Kortfristiga skulder 1 9 -1 - - 9

Finansiella tillgångar 9 25 -17 -30 1 -13

Totalt -543 -18 -26 -30 21 -596

Totala skattemässiga underskott utan förfallodag, för vilka upp-
skjutna skattefordringar har redovisats, uppgår till 548 (344) Mkr för 
koncernen per den 31 december 2019. Den uppskjutna skatten för 
dessa underskott är 172 (177) Mkr. Redovisningen 2019 och 2018 
inkluderar skattevärdet av underskottsavdrag i alla länder där det 
bedöms sannolikt att underskottsavdragen kommer att kunna 
användas mot skattepliktiga överskott inom en överskådlig tid. Som 
en konsekvens redovisas ingen uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag i vissa länder.

Underskottsavdrag för vilka ingen uppskjuten skattefordran redo-
visas, per förfallodag

Koncernen (Mkr) 2019 2018

2019 - 17

2020 - 22

2021 - 47

2022 0 30

2023 och därefter 87 196

Utan förfallodag 614 397

Totalt 701 709

Moderbolaget
2019 och 2018 fanns inga underskottsavdrag i moderbolaget. 
      
Fördelning av skattekostnader

Moderbolaget (Mkr) 2019 2018

Aktuell skatt 0 -107

Justering hänförlig till tidigare år - 83

Total skattekostnad 0 -24
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Avstämning skattekostnad

Moderbolaget (Mkr) 2019 % 2018 %

Skatt/Skattesats i Sverige 458 21,4 -109 22,0

Ej avdragsgilla kostnader 33 1,5 -1 0,2

Ej skattepliktiga intäkter -491 -22,9 3 -0,6

Skatt från föregående år - - 83 -16,8

Effektiv skatt/skattesats 0 0,0 -24 4,8

Not 9, forts.

10 Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster avser materiella poster och händelser 
relaterade till förändringar i koncernens struktur eller verksamhet 
som är relevanta för förståelsen av koncernens utveckling på jämför-
bar basis. 

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Avknoppning NENT Group -54 -

Uppsägningskostnader huvudkontoret -17 -

Uppsägningskostnader ESL -35 -

Kostnader för nedlagda projekt, ESL -12 -

Nedskrivningar i balansräkningen, ESL -34 -

Omstrukturering ESL - -49

Nettoresultat hänförligt till optioner att 
förvärva aktier - 188

Totalt -152 139

Under 2019 omfattade jämförelsestörande poster kostnader i MTG 
AB förknippade med avknoppningen av NENT Group och uppsäg-
ningskostnader hänförliga till ett effektiviseringsprogram för verk-
samheten på huvudkontoret. För ESL omfattade jämförelsestörande 
poster uppsägningskostnader som ett resultat av en minskning av 

arbetsstyrkan. Nedskärningen är en del av införandet av en ny verk-
samhetsmodell för att göra ESL ännu mer anpassad till nästa tillväxt-
fas. En annan del av implementeringen har varit att avsluta projekt 
hänförliga till den tidigare verksamhetsmodellen, som ledde till en 
engångskostnad. I den interna granskningen av ESLs balansräkning 
har nedskrivningsposter tagits upp hänförliga till leverantörsford-
ringar och tidigare tillgångar.

Under 2018 omfattade jämförelsestörande poster omstrukturerings-
kostnader hänförliga till organisatoriska förändringar i Turtle (ESL), 
vinst från reglering av optioner samt villkorade köpeskillingar som 
var resultatet av förvärvet av 8 procent av de återstående aktierna i 
Turtle Entertainment. Utöver det omfattade jämförelsestörande pos-
ter en omvärdering av avsättningar i Dreamhack.

Jämförelsestörande poster klassificerade per funktion 

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Kostnad för sålda varor och tjänster -36 -16

Administrationskostnader -116 -34

Övriga rörelseintäkter - 189

Övriga rörelsekostnader - -

Nettoresultat -152 139

11 Immateriella anläggningstillgångar

Redovisning av immateriella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas netto efter avdrag för ackumule-
rade avskrivningar enligt plan och nedskrivningar. Avskrivningar 
enligt plan görs normalt linjärt baserat på anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärden och bedömd ekonomisk livslängd. De immateri-
ella tillgångarna klassificeras i följande kategorier:

Tillgångsslag Avskrivningsperiod

Aktiverade utvecklings-
kostnader 3–10 år

Varumärken

Varumärken som är en del av ett företagsförvärv  
bedöms normalt ha en obestämbar livslängd 
och testas årligen  
för nedskrivning eller om det inträffar händelser 
som föranleder ett sådant test

Kundrelationer 10–15 år

Kommersiella rättigheter/
sändningstillstånd

Beräknad avskrivningsperiod baserat på licens-
villkoren

Goodwill

Obestämbar livslängd med årlig prövning av 
nedskrivningsbehov eller vid indikationer på 
nedskrivningsbehov

Aktiverade utvecklingskostnader
Utgifter för utveckling för nya eller förbättrade produkter och proces-
ser redovisas som en tillgång i balansräkningen om processen är tek-

niskt och kommersiellt användbar och koncernen har tillräckliga resur-
ser för färdigställande. De aktiverade utvecklingsutgifterna inkluderar 
direkta kostnader och, när det är tillämpligt, utgifter för löner och andel 
av indirekta utgifter. Övriga utgifter kostnadsförs i resultaträkningen 
när de uppkommer. I balansräkningen är redovisade aktiverade utveck-
lingsutgifter upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för ackumule-
rade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Aktiverade utgifter 
avser huvudsakligen mjukvara och mjukvaruplattformar.

Goodwill 
Goodwill som uppkommer vid konsolideringen representerar skill-
naden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det verk-
liga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder. Goodwill 
redovisas som en tillgång och prövas för nedskrivningsbehov minst 
en gång per år. Eventuell nedskrivning redovisas som kostnad i 
resultaträkningen omedelbart och kan inte återföras. Goodwill som 
uppkommer vid förvärv av intressebolag inkluderas i det redovisade 
värdet för andelar i intressebolag. Prövning av nedskrivningsbehov 
görs för den kassagenererande enheten i sin helhet. 

Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångar, såsom förvärvade kundrelationer, 
nyttjanderätter, sändningsrätter och varumärken redovisas till 
anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar.
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Koncernen

Moderbola-
get 

(Mkr)

Aktiverade 
utvecklings-

utgifter Varumärken

Kund-
relationer 

och övrigt1) Goodwill Totalt
Aktiverade 

utgifter

Anskaffningsvärden

Ingående balans den 1 januari 2018 907 1 941 1 026 12 948 16 823 55

Årets investeringar 89 26 13 2 130 -

Årets försäljning och utrangeringar -5 -80 - -299 -384 -

Förändringar i koncernens sammansättning, omklassi-
ficeringar mm - 19 -13 - 6 -

Omklassificering till tillgångar som innehas för försälj-
ning - -573 -110 -5 773 -6 456 -

Avvecklade verksamheter 95 17 338 -810 -360 -

Omräkningsdifferenser 24 62 32 469 586 -

Utgående balans den 31 december 2018 1 111 1 412 1 285 6 537 10 345 55

Ingående balans den 1 januari 2019 1 111 1 412 1 285 6 537 10 345 55

Årets investeringar 91 - 91 -9 174 -

Årets försäljning och utrangeringar - - - -119 -119 -

Förändringar i koncernens sammansättning, omklassi-
ficeringar mm -591 -603 -749 -4 887 -6 829 -

Omklassificering till tillgångar som innehas för försälj-
ning - - - - - -

Avvecklade verksamheter - - - - - -

Omräkningsdifferenser 10 16 10 89 125 -

Utgående balans den 31 december 2019 621 825 638 1 612 3 695 55

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans den 1 januari 2018 -407 -556 -391 -6 585 -7 939 -54

Årets försäljning och utrangeringar -2 0 0 - 2 -

Årets avskrivningar -50 -29 -83 - -162 -1

Årets nedskrivningar -13 - -1 -46 -60 -

Förändringar i koncernens sammansättning, omklassi-
ficeringar mm 0 -1 1 - 0 -

Omklassificering till tillgångar som innehas för försälj-
ning - 553 100 5 682 6 335 -

Avvecklade verksamheter -118 -4 -27 884 695 -

Omräkningsdifferenser -7 -24 -8 -273 -312 -

Utgående balans den 31 december 2018 -593 -62 -408 -378 -1 441 -55

Ingående balans den 1 januari 2019 -593 -62 -408 -378 -1 441 -55

Årets försäljning och utrangeringar 0 0 - 119 119 -

Årets avskrivningar -51 -33 -119 - -202 0

Årets nedskrivningar -78 -14 - - -93 -

Förändringar i koncernens sammansättning, omklassi-
ficeringar mm 418 18 252 2 613 3 301 -

Omklassificering till tillgångar som innehas för försälj-
ning - - - - - -

Avvecklade verksamheter - - - - - -

Omräkningsdifferenser -1 0 -2 -4 -8 -

Utgående balans den 31 december 2019 -305 -91 -277 2 349 1 676 -55

Redovisade värden

Per den 1 januari 2018 500 1 385 636 6 363 8 884 1

Per den 31 december 2018 518 1 350 877 6 159 8 904 0

Per den 1 januari 2019 518 1 350 877 6 159 8 904 0

Per den 31 december 2019 316 734 360 3 961 5 371 0

1) Övrigt avser licenser och sändningsrättigheter.
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Avskrivningar per funktion

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Kostnad för sålda varor och tjänster 149 146

Administrationskostnader 53 8

Försäljningskostnader - 7

Övriga rörelsekostnader - -

Totalt 202 162

Nedskrivningar per funktion

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Kostnad för sålda varor och tjänster 93 13

Administrationskostnader - 1

Övriga rörelsekostnader - -

Försäljningskostnader - -

Jämförelsestörande poster - 46

Totalt 93 60

Nedskrivningsprövningar för kassagenererande enheter
Kassagenererande enheter med betydande goodwillvärden:

Koncernen (Mkr) 2019 2018

ESL 1 245 1 227

InnoGames 2 120 2 080

Kongregate 441 422

Dreamhack 156 156

Avvecklade verksamheter - 2 274

Totalt 3 961 6 159

Kassagenererande enheter med betydande  
varumärken med obestämbar nyttjandeperiod:

Koncernen (Mkr) 2019 2018

ESL 382 376

InnoGames 216 256

Kongregate 72 69

Dreamhack 64 64

Avvecklade verksamheter - 585

Totalt 733 1 350

Dessa varumärken har en stark position på respektive marknad och 
används aktivt i verksamheten. De bedöms därmed ha en obestäm-
bar nyttjandeperiod. Förbättring och utveckling av varumärkena 
görs kontinuerligt och nettokassaflöden genererade via dessa 
bedöms inte upphöra inom en förutsebar framtid. 

Test av nedskrivningsbehov 
Nedskrivningsbehovet för goodwill och övriga immateriella till-
gångar med obestämbar nyttjandeperiod för kassagenererande 
enheter inom affärssegmentet baseras på återvinningsvärdet (nytt-
jandevärdet), beräknat genom en modell för diskonterade kassaflö-
den. Kassaflödet diskonteras med en ränta på 12 (12) procent före 

skatt med hänsyn till kapitalkostnad och risk. Specifik individuell 
diskonteringsränta kan användas, relaterat till exempelvis markna-
den i landet eller övriga ekonomiska omständigheter. Om skillnaden 
i beräknat och bokfört värde är lågt, används specifikt beräknad 
WACC för verksamheten ifråga. Modellen innehåller viktiga anta-
ganden såsom marknadsstorlek, -andelar och tillväxttakt, försälj-
ningspriser och kostnadsökningar samt behovet av rörelsekapital. 
Kassaflödet beräknas över minimum en femårsperiod och baseras 
på aktuella resultat och prognoser, tidigare års utfall, allmänna 
marknadsförhållanden, branschutveckling och övrig tillgänglig infor-
mation. Efter femårsperioden tillämpas normalt en tillväxttakt på 2,5 
(2,5) procent.

Prognostiserat kassaflöde baseras i sin tur på en uthållig tillväxttakt 
som är individuellt beräknad baserat på varje enhets framtida utsik-
ter. Individuella antaganden görs också för kostnader och kapita-
lomsättningshastighetens utveckling.

Nedskrivningsprövning
Nedskrivningsprövningar genomförs regelbundet, dvs årligen eller 
när indikationer på nedskrivningsbehov finns. Nedskrivningspröv-
ningarna 2019 gav inte upphov till några nedskrivningar för koncer-
nen. 

Känslighetsanalys 
De nedskrivningsprövningar som genomförts och som inte visar på 
ett behov av nedskrivning, har en marginal som innebär att eventu-
ella negativa förändringar av enskilda parametrar rimligen inte med-
för att återvinningsvärdet sjunker under bokfört värde. Emellertid är 
prognostiserade kassaflöden mer osäkra till sin natur och kan också 
påverkas av faktorer utanför företagets kontroll. Sådana faktorer 
kan vara politiska risker och marknadsförhållanden generellt, som 
snabbt kan försämras på grund av en finansiell kris såsom kriser på 
grund av instabilitet i den finansiella sektorn.

Av följande tabeller framgår redovisat värde och återvinningsvärde 
för Dreamhack. Den aktuella beräkningen, med tillämpning av en 
individuell WACC på 8,3 procent, ger ingen indikation om nedskriv-
ning, men en förändring i återvinningsvärdet, beroende på föränd-
ringar i marknadsvillkoren eller andra parametrar, skulle kunna leda 
till en nedskrivning. En förändring i tillväxttakt skulle ge följande 
resultat:

(Mkr) Dreamhack

Återvinningsvärde 301

Redovisat värde 293

Återvinningsvärdet i relation till det redovisade värdet i händelse av 
en nedgång i tillväxttakten:

- 0,5 procentenheter 277

- 1,0 procentenhet 257
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12 Materiella anläggningstillgångar

Redovisning av materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 
Där delar av materiella anläggningstillgångar har olika nyttjandeti-

Koncernen
Moderbolaget 

(Mkr) Maskiner

Inventarier, 
verktyg och 

installationer Totalt Inventarier

Anskaffningsvärden

Ingående balans den 1 januari 2018 156 776 932 7

Årets investeringar 5 49 54 2

Investeringar genom förvärv - - - -

Årets försäljning och utrangeringar -14 -36 -50 -

Förändringar i koncernens sammansättning, omklassificeringar mm 2 -8 -6 -

Nova omklassificerat till tillgångar som innehas för försäljning -5 -156 -161 -

Avvecklade verksamheter 11 61 72 -

Omräkningsdifferenser 4 16 20 -

Utgående balans den 31 december 2018 157 701 859 8

Ingående balans den 1 januari 2019 157 701 859 8

Årets investeringar 4 61 65 2

Investeringar genom förvärv - - - -

Årets försäljning och utrangeringar - -1 -1 -

Förändringar i koncernens sammansättning, omklassificeringar mm -150 -567 -717 -

Avvecklade verksamheter - - - -

Omräkningsdifferenser 2 5 6 -

Utgående balans den 31 december 2019 13 200 212 10

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans den 1 januari 2018 -88 -572 -660 -7

Årets försäljning och utrangeringar 11 22 32 -

Årets avskrivningar -9 -47 -56 0

Årets nedskrivningar - 0 0 -

Förändringar i koncernens sammansättning, omklassificeringar mm - 0 0 -

Nova omklassificerat till tillgångar som innehas för försäljning 3 143 146 -

Avvecklade verksamheter -18 -22 -40 -

Omräkningsdifferenser -2 -10 -12 -

Utgående balans den 31 december 2018 -103 -486 -589 -7

Ingående balans den 1 januari 2019 -103 -486 -589 -7

Årets försäljning och utrangeringar - -1 -1 -

Årets avskrivningar -9 -41 -49 -1

Årets nedskrivningar - -11 -11 -

Förändringar i koncernens sammansättning, omklassificeringar mm 113 454 567 -

Avvecklade verksamheter - - - -

Omräkningsdifferenser -1 -2 -3 -

Utgående balans den 31 december 2019 1 -88 -87 -8

Redovisade värden

Per den 1 januari 2018 68 204 272 2

Per den 31 december 2018 55 215 270 2

Per den 1 januari 2019 55 215 270 2

Per den 31 december 2019 14 112 126 3

der redovisas de som separata poster under materiella anläggnings-
tillgångar. Avskrivningar görs normalt linjärt baserat på anläggnings-
tillgångarnas anskaffningsvärden och bedömd ekonomisk livslängd. 
Avskrivningstiden för maskiner och inventarier är 3–5 år.
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Avskrivningar per funktion

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Kostnad för sålda varor och tjänster 22 27

Försäljningskostnader 2 4

Administrationskostnader 24 24

Övriga rörelsekostnader 1 -

Totalt 49 56

Nedskrivningar per funktion

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Kostnad för sålda varor och tjänster 11 -

Administrationskostnader - -

Övriga rörelsekostnader - 0

Jämförelsestörande poster - -

Totalt 11 0

13 Finansiella anläggningstillgångar

Koncernföretag
Av följande tabell framgår de största bolagen som ingår i MTG-kon-
cernen. En detaljerad specifikation av koncernbolagen har lämnats 

in till Bolagsverket och kan erhållas på begäran från Modern Times 
Group MTG AB Investor Relations.

Aktier och andelar i koncernföretag

Moderbolaget (Mkr)
Organisa-
tionsnummer Säte Antal aktier

Aktiekapital 
(%)

Rösträtts-
andelar (%)

Bokfört värde 
31 dec 2018

Bokfört värde 
31 dec 2019

MTG Publishing AB 556457-2229 Stockholm 1 000 - - 6 023 -

MTG Broadcasting AB 556353-2687 Stockholm 1 000 100 100 - 5 849

Nordic Entertainment Group AB 559124-6847 Stockholm 500 000 - - 2 000 -

MTG Norden A/S Danmark 5 000 000 - - 1 -

Totalt 8 024 5 849

Aktiekapital (%) och rösträttsandelar (%) per den 31 dec 2019.

Innehav i koncernföretag
Organisations-
nummer Säte

Aktiekapital 
(%)

Rösträttsan-
delar (%)

MTG Broadcasting AB 556353-2687 Sverige 100 100

Dreamhack AB 556845-8763 Sverige 100 100

Modern Times Group MTG A/S Danmark 100 100

Turtle Entertainment GmbH Tyskland 82 82

InnoGames GmbH Tyskland 51 51

Kongregate Inc. USA 100 100

Aktier och andelar i koncernföretag

Moderbolaget (Mkr) 2019 2018

Ingående balans 1 januari 8 024 6 339

Förvärv - 1

Utdelning Nordic Entertainment Group -2 000 -

Aktieägartillskott - 2 000

Försäljning, koncernintern -176 -316

Utgående balans 31 december 5 848 8 024

Innehav utan bestämmande inflytande
MTG äger ett antal dotterbolag i vilka det finns innehav utan 
bestämmande inflytande. Innehavet i InnoGames GmHB uppgår till 
51 procent av röster och kapital och konsolideras därför som ett 

dotter bolag med innehav utan bestämmande inflytande motsva-
rande 49 procent av röster och kapital. Nettotillgångar angivna i 
tabellen nedan är exklusive koncernmässiga övervärden. InnoGames 
redovisas som dotterbolag från 2017.

MTG — Årsredovisning 2019



Not 13, forts.

InnoGames (Mkr) 2019 2018

Nettoomsättning 2 004 1 881

Nettoresultat 102 114

Övrigt totalresultat 24 62

Årets totalresultat 
126 176

varav hänförligt till innehav utan bestäm-
mande inflytande 62 86

Anläggningstillgångar 154 209

Omsättningstillgångar 589 303

Summa tillgångar 742 512

Långfristiga skulder 75 75

Kortfristiga skulder 237 269

Summa skulder 312 344

Nettotillgångar 430 167

varav hänförligt till innehav utan bestäm-
mande inflytande 211 82

14 Långfristiga fordringar

Långfristiga fordringar på koncernföretag

Moderbolaget (Mkr) 2019 2018

Ingående balans 1 januari 12 067 9 941

Nyupplåning - 5 825

Återbetalningar -12 067 -3 699

Summa skulder - 12 067 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Moderbolaget (Mkr) 2019 2018

Förutbetalda finansieringskostnader - 13

Övrigt - 1

Totalt - 15

15 Kundfordringar

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Kundfordringar

Kundfordringar, brutto 462 1 745

Avgår reserv för osäkra kundfordringar -28 -62

Totalt 433 1 683

Reserv för osäkra kundfordringar

Ingående balans 1 januari 62 174

Avsättning för befarade förluster 4 54

Verkliga förluster -17 -6

Återförda nedskrivningar -99 -27

Avyttring av dotterbolag 77 -47

Omklassificering till tillgångar som inne-
has för försäljning - -56

Avvecklade verksamheter - -36

Omräkningsdifferenser 1 6

Utgående balans 31 december 28 62

Analys av kundfordringar

Ej förfallna 234 1 165

< 30 dagar 99 255

30–90 dagar 36 88

> 90 dagar 64 176

Totalt 433 1 683
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17 Vinst per aktie

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Resultat per aktie före utspädning

Årets resultat hänförligt till moderbola-
gets aktieägare 14 293 1 038

Utestående aktier den 1 januari 66 980 902 66 725 249

Utnyttjade aktierätter 297 983 128 884

Vägt genomsnittligt antal aktier före 
utspädning 67 278 885 66 854 133

Resultat per aktie före utspädning, kronor 212,68 15,52

Resultat per aktie efter utspädning

Årets resultat 
hänförligt till moderbolagets aktieägare 
efter utspädning 14 293 1 038

Vägt genomsnittligt antal aktier före 
utspädning 67 278 885 66 854 133

Effekt av aktierätter - 508 272

Vägt genomsnittligt antal aktier efter 
utspädning 67 278 885 67 362 405

Totalt resultat per aktie efter utspädning, 
kronor 212,68 15,40

Resultat per aktie före utspädning,  
kvarvarande verksamhet

Årets resultat hänförligt till moderbola-
gets aktieägare, kvarvarande verksamhet -551 -212

Resultat per aktie före utspädning, kronor, 
kvarvarande verksamhet -8,19 -3,17

Resultat per aktie efter utspädning, kro-
nor, 
kvarvarande verksamhet -8,19 -3,15

Möjlig utspädning genom finansiella instrument 
Modern Times Group MTG AB har utestående långfristiga incita-
mentsprogram. Beräkning av potentiell utspädning görs för att 
bestämma antal aktier som kan förvärvas till verkligt värde baserat 
på värdet av aktierätterna. Prestationsbaserade aktierätter inklude-
ras i antalet möjligt utspädande aktier från programmets början 
enligt de uppnådda målen. Bolaget hade utestående program från 
2019 där mål och prestationer inte uppnåtts. Per den 31 december 
2019 uppgick antalet utställda teckningsoptioner till 426 420 
(630 883).

18 Eget kapital

2019 2018

Moderbolaget
Antal 
aktier

Kvotvärde 
(Mkr)

Antal 
aktier

Kvotvärde 
(Mkr)

MTG A-aktier 545 662 3 545 662 3

MTG B-aktier 67 101 462 335 66 441 462 332

MTG C-aktier - - 660 000 3

Antal utfärdade 
aktier/totalt 
kvotvärde den  
31 december 

67 647 124 338 67 647 124 338

En A-aktie berättigar till tio rösträtter, en B-aktie och en C-aktie till 
en rösträtt. Under 2019 konverterades C-aktierna till B-aktier. 
C-aktier berättigade inte till utdelning. Kvotvärdet per aktie är 5 (5) 
kronor.

Av totalt utfärdade aktier har moderbolaget 304 880 (666 222) 
B-aktier i eget lager.

Styrelsen föreslår årsstämman 2019 att ingen utdelning skulle beta-
las till MTGs aktieägare för räkenskapsåret 2019.
Styrelsen bemyndigades att återköpa aktier vid årsstämman 2018. 
Mandatet utnyttjades inte.

Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond 
Överkursfond uppstår när aktier ställs ut till överkurs, dvs aktierna 
betalas till ett högre pris än kvotvärdet. Överkursfonden i moderbo-
laget avser endast personaloptioner som lösts in under 2010, 2009 
och 2008.

Omräkningsreserv 
Omräkningsreserven består av samtliga utländska omräkningsdiffe-
renser som uppstår vid omräkningen av resultat- och balansräk-
ningar till svenska kronor i de konsoliderade räkenskaperna.

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Ingående balans 1 januari -123 -320

Årets omräkningsdifferens,  
netto efter skatt, kvarvarande verksamhe-
ter 105 200

Årets omräkningsdifferens,  
netto efter skatt, avvecklade verksamhe-
ter -49 -3

Totalt ackumulerade  
omräkningsdifferenser den 31 december -67 -123

Säkringsreserv 
Säkringsreserven består av den effektiva delen av ackumulerad 
nettoförändring i verkligt värde i kassaflödessäkringar relaterade till 
säkrade transaktioner som ännu inte inträffat. Terminssäkringar görs 
för att hantera den transaktionsexponering som uppkommer för 
huvuddelen av kontrakterade programinköp i utländsk valuta.

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Ingående balans 1 januari 57 -11

Utdelning NENT Group -57 -

Redovisat i övrigt totalresultat - -52

Överfört till förvärvsvärdet för säkrad till-
gång (programvarulager) - 120

Utgående balans 31 december 0 57
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Omvärderingsreserv 
Omvärderingsreserven innefattar omvärdering hänförligt till varu-
märken i samband med successivt förvärv.

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Ingående balans 1 januari -12 -12

Utgående balans 31 december -12 -12

Not 18, forts.

19 Avsättningar

Redovisning av avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en 
befintlig legal eller indirekt förpliktelse som en följd av en inträffad 
händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden 
betalning sker är väsentlig beräknas avsättningar genom diskonte-
ring av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före 
skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars 
tidsvärde och, om det tillämpligt, de risker som är förknippade med 
skulden. 

Redovisning av pensioner
Koncernen har huvudsakligen så kallade avgiftsbestämda pensions-
planer. Koncernens betalningar till de avgiftsbestämda planerna 
redovisas som kostnad i den period som de anställda utfört de tjäns-
ter avgiften avser. En avgiftsbestämd pensionsplan är en förmån 
efter anställningens upphörande där ett bolag betalar fasta avgifter 
till ett separat bolag och därefter inte har några legala eller indirekta 
förpliktelser att göra ytterligare betalningar.

Balanserade vinstmedel 
Balanserade vinstmedel innefattar tidigare intjänat resultat.

Innehav utan bestämmande inflytande 
För dotterbolag som inte är helägda, redovisas den del av totalt eget 
kapital som tillhör externa aktieägare som innehav utan bestäm-
mande inflytande. I de fall optioner att förvärva fler aktier föreligger, 
har bolagen konsoliderats till 100 procent.

Koncernen (Mkr)

Avsättningar för 
 omstrukture-

ringar

Royalties och 
övriga av -
sättningar

Pensions-
avsättningar Totalt

Ingående balans den 1 januari 2018 38 471 9 518

Avsättningar under året 11 43 - 54

Utnyttjat under året 6 -24 - -19

Återfört under året -2 -39 - -41

Nova omklassificerat till tillgångar som innehas för försäljning - -12 -2 -15

Avvecklade verksamheter -5 -98 - -102

Omräkningsdifferenser - 4 - 4

Utgående balans den 31 december 2018 47 344 7 398

Ingående balans den 1 januari 2019 47 344 7 398

Avsättningar under året -1 212 - 211

Utnyttjat under året - -21 - -21

Återfört under året - -158 - -158

Avvecklade verksamheter -35 -273 -7 -314

Omräkningsdifferenser 0 2 - 2

Utgående balans den 31 december 2019 12 106 - 118

Inom koncernen finns inte längre några förmånsbestämda pensions-
planer. Planerna var hänförliga till ett fåtal medarbetare i NENT 
Group och beloppet var oväsentligt. I Sverige finns en så kallad mul-
ti-employer-plan. Koncernen rapporterar dessa pensionskostnader 
på samma sätt som avgiftsbestämda planer.

Under 2019 inleddes omstruktureringsprogram inom ESL och vid 
huvudkontoret i Stockholm. Dessa kostnader definieras som 
upplupna kostnader. 

Under 2018 inleddes omstruktureringsprogram inom NENT Group 
och ESL.
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20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Moderbolag (Mkr) 31 dec 2019 31 dec 2018

Upplupna personalkostnader 68 30

Upplupna konsultarvoden 9 12

Övrigt - 3

Totalt 77 46

21 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Det finns inga ställda säkerheter i koncernen för 2019 eller 2018. 

Olika företag inom MTG är inblandade i tvister med rättighetsfören-
ingar om royaltybetalningar för tidigare användning av copyrights 
och liknande rättigheter. Dessutom är olika företag inom MTG 
berörda av rättsprocesser. Företaget bedömer dock inte att de skyl-
digheter dessa tvister skulle kunna medföra kommer att få någon 
materiell negativ effekt på koncernens finansiella ställning. Dessa 
processer är därför inte inkluderade i eventualförpliktelserna. I kon-
cernen finns inga eventualförpliktelser för 2019 eller 2018.

Eventualförpliktelser

Moderbolag (Mkr) 31 dec 2019 31 dec 2018

Garantier för dotterbolag 7 431

Totalt 7 431

Moderbolaget ställer ut garantier till förmån för dotterbolagen. 
Dessa inkluderar huvudsakligen hyreskontrakt.

22 Finansiella instrument och finansiell  
riskhantering

Kapitalhantering
Koncernens kapitalhantering har som mål att tillförsäkra koncernen 
finansiell stabilitet, hantera finansiella risker och säkra koncernens 
kort- och långsiktiga behov av kapital. Koncernen definierar kapita-
let som eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande 
så som det redovisas i balansräkningen.   
     
Koncernens kapitalstruktur hanteras och justeras efter förändringar 
i de ekonomiska villkoren i dess omgivning. För att bibehålla eller 
förändra kapitalstrukturen, kan koncernen justera utdelningen till 
aktieägare, återköpa aktier eller utfärda nya aktier.   
      
Koncernen följer upp kapitalanvändningen med hjälp av olika nyckel-
tal, såsom nettoskuld, avkastning på sysselsatt kapital och soliditet. 
       
Finansiell riskhantering
Utöver affärsrisker är MTG exponerat för finansiella risker i sin verk-
samhet. De viktigaste finansiella riskerna är refinansierings-, kredit-, 
ränte- och valutakursrisker. Riskerna regleras av den av MTGs sty-
relse antagna finanspolicyn.     
   
Koncernens finanspolicy består av ett ramverk av riktlinjer och reg-
ler för riskhantering och finansverksamheten i stort. Policyn revide-
ras årligen. Koncernens finansiella risker sammanställs kontinuerligt 
och följs upp på koncernnivå av koncernens treasuryfunktion för att 
säkra finanspolicyns efterlevnad. Moderbolagets treasuryfunktion 
ansvarar för hanteringen av finansiella risker. Målet är att begränsa 
koncernens finansiella risker och att säkerställa koncernens behov 
av ändamålsenlig och säker finansiering.   
     
Koncernens likviditet ska placeras av den centrala finansfunktionen 
och i Sverige i lokala koncernkonton (cash pools). Överskottslikvidi-
tet kan investeras under en period om maximalt sex månader. 
Finanspolicyn inkluderar regler om maximal exponering gentemot 
motparter för att minimera risker.    
    
Finansierings- och refinansieringsrisk
Finansieringsrisk är risken att inte kunna möta behovet av framtida 
finansieringsbehov. Koncernens finansieringskällor är i första hand 
eget kapital, kassaflöde från verksamheten samt lån. I syfte att 
reducera refinansieringsrisker strävar koncernen efter att diversi-
fiera finansieringskällor och förfallotider samt att i normalfallet 
påbörja refinansiering av lånen tolv månader innan förfall. Koncer-
nen ska sträva efter relevanta nyckeltal som motsvarar en kreditra-
ting av ”investment grade”.     
   
Extern upplåning hanteras centralt i enlighet med koncernens 
finanspolicy. Lån tas huvudsakligen upp av moderbolaget och över-
förs till dotterbolagen som interna lån eller kapitaltillskott. Vissa 
bolag har externa lån och/eller checkräkningskrediter direkt knutna 
till dessa bolag.      
  
Per den 31 december 2018 hade koncernen ett obligationslån på 500 
Mkr som förfaller i oktober 2020 och som har rörlig 3-månaders Sti-
bor ränta plus 1,40 procent kupong. I den korta kapitalmarknaden 
har koncernen ett outnyttjat företagscertifikatprogram med en ram 
uppgående till 3 000 Mkr varav 2 979 Mkr var utställda per 31 
december 2018. Obligationen och de kommersiella lånen överfördes 
till Nordic Entertainment Group AB genom återbetalning av interna 
lån och skulder i mars 2019.      
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Per den 31 december 2018 hade koncernen även en femårig syndike-
rad bankfacilitet i flera valutor om 4 000 Mkr som tecknades i 
augusti 2018, av vilka 200 Mkr utnyttjats. Den revolverande kredit-
faciliteten var utan amorteringskrav och ingen säkerhet hade ställts 
ut för denna och den kunde nyttjas i olika valutor. Räntan varierade 
med IBOR (ej lägre än 0 procent), beroende på vilken valuta som 
valts. Kreditfaciliteten hade villkor i form av nyckeltal som baserats 
på total konsoliderad nettoskuld i relation till total konsoliderat 
EBITDA och total konsoliderat EBITDA i relation till finansiella netto-
kostnader. Varken moderbolaget eller dotterbolagen hade regulato-
riska externa kapitalkrav utöver dessa villkor. Villkoren i facilitetsav-
talet hade uppfyllts. Faciliteterna överfördes till Nordic 
Entertainment Group i mars 2019 tillsammans med den utnyttjade 
delen genom återbetalning av interna lån. I januari 2019 säkrade 
koncernen en kreditfacilitet om SEK 1 miljard som förföll till betal-
ning under andra kvartalet 2019. Det finns ingen upplåning i koncer-
nen per balansdagen.      
   
Checkräkningskrediter inom koncernens cash-pooler relaterade till 
Nordic Entertainment Group per 31 december bestod  av två check-
räkningskrediter om 125 Mkr vardera, en om 50 miljoner danska kro-
nor, en om 55 miljoner norska kronor och en om 15 Mkr. Totalt 390 
Mkr varav noll var utnyttjat per balansdagen. Faciliteterna överför-
des till Nordic Entertainment Group i mars 2019. Kreditfaciliteter 
hos MTGs dotterbolag uppgick till totalt 3 Mkr, varav noll var utnytt-
jat per 31 december 2019 och 2018.    
    
Per 31 december 2018 uppgick kort- och långfristig upplåning till 
totalt 3 679 Mkr inklusive 3 479 Mkr upplånat i kapitalmarknaden. 
De totala lånen överfördes till Nordic Entertainment Group AB 
genom återbetalning av interna lån och skulder. Per den 31 decem-
ber 2019 fanns det inga lån.     
   
Optioner att förvärva minoriteter i dotterbolag  
samt tilläggsköpeskillingar
Verkligt värde på optioner att förvärva minoriteter i dotterbolag 
samt verkligt värde på tilläggsköpeskillingar beräknas utifrån villkor i 
de avtal som ingåtts i samband med respektive förvärv. Värderingen 
baseras i normalfallet på projektioner och prognoser av framtida 
försäljning och rörelsemarginal.    
  
Finansiella leasingskulder
Information om leasingskulder kan hittas i not 24 Leasingavtal. 
      

Not 22, forts.

Nettoskuld

Koncernen (Mkr) 31 dec 2019 31 dec 2018

Kortfristiga lån - 3 179

Kortfristig upplåning - 3 179

Leasingskulder 37

Total kortfristig upplåning 37 3 179

Långfristig upplåning - 500

Leasingskulder 103 -

Total långfristig upplåning 103 500

Total upplåning 140 3 679

Likvida medel 1 824 862

Övriga lång- och kortfristiga  
räntebärande tillgångar - 6

Totalt likvida medel och räntebärande 
tillgångar 1 824 867

Nettoskuld exklusive tillgångar  
för försäljning -1 685 2 812

Nettoskuld relaterad till tillgångar  
för försäljning - -231

Total nettoskuld -1 685 2 581

Totalt kreditfaciliteter - 4 390

Varav outnyttjat - 4 190

Förfall av långfristiga lån

Moderbolag (Mkr) 31 dec 2019 31 dec 2018

Belopp som förfaller till betalning  
inom 12 månader - -

Belopp som förfaller till betalning  
mellan 13 och 59 månader - 500

Belopp som förfaller till betalning  
efter 60 månader - -

Totalt - 500
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Villkor och återbetalningstid, bruttovärden

2019

Koncernen (Mkr) Räntesats
Fast  
ränta:

Effektiv  
räntesats Totalt Förfall 2020 Förfall 2021

Förfall 2022 
eller senare

Obligationslån 3 månader - - - -

Banklån (RCF) 1 månad - - - -

Företagscertifikat 5 månader - - - -

Leasingskulder 140 37 30 73

Leverantörsskulder 251 251 - -

391 288 30 73

2018

Koncernen (Mkr) Räntesats
Fast  
ränta:

Effektiv  
räntesats Totalt Förfall 2019 Förfall 2020

Förfall 2021 
eller senare

Obligationslån 0,94 3 månader 0,96 506 5 501 -

Banklån (RCF) 0,75 1 månad 2,29 200 200 - -

Företagscertifikat 0 5 månader 0 2 979 2 979 - -

Leverantörsskulder 1 947 1 947 - -

5 632 5 131 501 -

Räntan har beräknats med den ränta som förelåg på balansdagen den 31 december. Skulder har inkluderats i den period när återbetalning tidigast kan krävas.

Not 22, forts.

Finansiella motparter måste inneha en kreditvärdering som motsva-
rar minst S&P:s A eller jämförbar värdering vid annat institut för 
större depositioner av kassa eller överskottslikviditet. MTG har 
undertecknat standardiserade netting-avtal (ISDA) med alla motpar-
ter i valutatransaktioner. Transaktioner görs inom fastställda gränser 
och exponeringar övervakas kontinuerligt.

Kreditrisken med avseende på koncernens kundfordringar är spridd 
över ett stort antal kunder, både privatpersoner och företag. Utifrån 
historisk data gör koncernen bedömningen att ingen nedskrivning 
av kundfordringar som ännu inte är förfallna är nödvändig per 
balansdagen. Majoriteten av utestående kundfordringar utgörs av 
för koncernen tidigare kända kunder med god kreditvärdighet. Se 
även not 15 Kundfordringar.
Koncernens exponering för kreditrisk uppgick till 2 469 (2 642) Mkr 
per den 31 december. Exponeringen baseras på redovisat värde för 
de finansiella tillgångarna, där merparten består av kundfordringar 
och likvida medel.

Försäkringsbara risker
Moderbolaget säkerställer att koncernen har tillräckligt försäkrings-
skydd, inklusive avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring för styrelsele-
damöter och VD liksom förlust av tillgångar. Detta görs via paraply-
lösningar för att täcka huvuddelen av länderna.

Valutarisk
Valutarisken är risken för att fluktuationer i valutakurser får effekt på 
resultaträkningen, finansiell ställning och/eller kassaflödet. Risken 
kan delas in i transaktionsexponering och omräkningsexponering. 
Se även avsnittet "Risker och osäkerheter" i förvaltningsberättelsen.

Marknadsrisk 
Ränterisk
Ränterisk är risken att förändringar i marknadsräntor påverkar kas-
saflöden, finansiella tillgångar och skulder negativt. Koncernen är 
exponerad för ränterisk hänförlig till lån, derivat, övriga finansiella 
tillgångar och utnyttjad del av de räntebärande kreditfaciliteterna. 
Koncernens finanspolicy strävar efter finansiell flexibilitet genom att 
ha en balanserad portfölj av rörliga och fasta räntor och att sprida 
förfalloperioder för att matcha finansieringsbehoven. Under 2018–
2019 har räntebindningstiden varit kortare än ett år.

Kortfristiga investeringar och likvida medel uppgick till 1 824 (862) 
Mkr per 31 december och genomsnittlig räntebindningstid var cirka 
noll månader för dessa tillgångar. Förutsatt oförändrad skuld för hel-
året skulle en ökning om 1 procentenhet ge en effekt på koncernens 
räntekostnader om cirka - (32) Mkr. En sänkning om en procenten-
het bedöms minska räntekostnaden med cirka - (5) Mkr. Skillnaden 
beror på villkoren för lånen och nu rådande negativa räntesatser, 
förutsatt att det skulle vara svårare att dra full nytta av en minskning 
med hjälp av faciliteter och potentiellt nya företagscertifikat. Kon-
cernen säkrar för närvarande inte sina ränterisker.

Kreditrisk
Kreditrisk innebär exponering för förluster om en motpart i en trans-
aktion inte kan möta sina åtaganden och eventuella säkerheter inte 
täcker koncernens krav. Kreditrisken i koncernen består av finansiell 
kreditrisk och kreditrisker avseende kundfordringar.

Finansiell kreditrisk innebär risken som uppstår för koncernen i rela-
tioner med finansiella motparter. Hanteringen av koncernens finan-
siella kreditrisk regleras i finanspolicyn. 
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Not 22, forts.

Derivatinstrument
Koncernen använde terminskontrakt för att säkra sin exponering 
mot utländska valutor som uppkommer i verksamheten. Koncernen 
valutasäkrade huvuddelen av transaktionerna avseende kontrakte-
rade programinköp i amerikanska dollar för Nordic Entertainment 
Group. Derivat som inte kvalificerar sig för säkringsredovisning 
enligt reglerna i IFRS 9 redovisas som finansiella instrument värde-
rade till verkligt värde via resultatet.

Derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde och omvärderas där-
efter löpande till verkligt värde. Den effektiva delen av vinst eller 
förlust i kassaflödessäkringen redovisas i övrigt totalresultat med 
ackumulerade värdeförändringar i säkringsreserven i eget kapital. 
När den förväntade transaktionen redovisas som programvarulager, 
överförs den ackumulerade vinsten eller förlusten från eget kapital 
och inkluderas i lagervärdet. Vinst eller förlust för kassaflödessäk-
ringar som har upphört att gälla redovisas i resultaträkningen.

Utländska nettotillgångar inklusive goodwill och övriga immateriella 
tillgångar som uppstått vid förvärv fördelas enligt nedan:  

2019 2018

Valuta Mkr % Mkr %

USD 722 15 1 110 13

NOK - - 1 486 17

EUR 3 914 84 5 022 57

DKK - - 522 6

Övriga valutor 44 1 647 7

Totalt motvärde i  
svenska kronor 4 680 100 8 787 100

En valutakursförändring om 5 procent för EUR/SEK skulle få en 
effekt på eget kapital om cirka 196 (251) Mkr.   
   
Redovisning av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder inkluderar likvida medel, värde-
papper, derivat och finansiella fordringar, kundfordringar, leveran-
törsskulder, villkorade köpeskillingar och låneskulder.

Finansiella instrument – kategorier

Kategorier Finansiella instrument

Finansiella tillgångar till verkligt 
värde via resultatet

Aktier, derivat såsom terminskon-
trakt

Finansiella tillgångar som värderas till 
upplupna anskaffningsvärde

Låne- och kundfordringar samt lik-
vida medel

Finansiella skulder värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

Derivat såsom terminskontrakt, vill-
korade köpeskillingar och optioner 
att förvärva ytterligare aktier

Finansiella skulder som värderas till 
upplupna anskaffningsvärden

Leverantörsskulder, kort- och lång-
fristiga räntebärande skulder

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultatet 
Aktier
Koncernens aktier och andelar är värderade till förvärvs kostnad 
minus nedskrivningar.

Derivat
Derivat redovisas som en finansiell tillgång till verkligt värde och 
realiserade värdeförändringar redovisas i resultatet och orealiserade 
värdeförändringar redovisas över eget kapital till följd av säkringsre-
dovisning.

Finansiella tillgångar som värderas till upplupna  
anskaffningsvärden
Lån och fordringar
Finansiella tillgångar som inte betecknas som derivat, som har fast-
ställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en 
aktiv marknad, klassificeras som omsättningstillgångar med undan-
tag för fordringar med förfallodag senare än 12 månader efter 
balansdagen. Dessa klassificeras som anläggningstillgångar. Låne-
fordringar och kundfordringar omfattar kundfordringar och övriga 
fordringar samt likvida medel. Fordringar redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde efter avdrag för osäkra fordringar. Fordringarna 
värderas månatligen för att bestämma eventuellt nedskrivningsbe-
hov. Indikationer på nedskrivningsbehov inkluderar att fordringar 
varit förfallna mer än 90 dagar. Osäkra kundfordringar rapporteras 
till det belopp med vilket de förväntas inflyta.

Transaktionsexponering
Transaktionsexponering är den risk som uppstår när in- och utflöden 
i utländska valutor i de i koncernen ingående enheternas separata 
finansiella rapporter inte överensstämmer. Koncernens treasury-
funktion strävar efter att matcha in- och utflöden i samma valuta 
och att dra fördel av naturliga säkringar för valutor.

Koncernens transaktionsexponeringar uppstår främst där dotterbo-
lag har externa och interna transaktioner i andra valutor än bolagets 
egna funktionella valuta. Det finns inga säkringar eller förutsedda 
transaktionsexponeringar per balansdagen. Koncernen har satt in 
50 miljoner euro i en svensk bank under en viss tid för att uppnå 
flexibilitet i investeringar.

Valuta uttryckt i SEK (Mkr) USD EUR DKK NOK GBP

Transaktionsflöden 172 116 14 6 13

Transaktions flöden, netto 172 116 14 6 13

Förändring om SEK  
faller med 5 procent 9 6 1 0 1

Nominellt värde för de större terminskontrakten uppgick till:

Valuta uttryckt i SEK (Mkr) 2019 2018

EUR - -5

USD - 361

En valutakursförändring om 5 procent på alla utestående positioner 
per den 31 december skulle ha en effekt om cirka 0 (164) Mkr, påver-
kan på eget kapital skulle vara efter avdrag för skatt.

Omräkningsexponering
Omräkningsexponering är den risk som uppstår vid omräkning av 
eget kapital i utländska dotterbolag, intressebolag och joint ventu-
res. Omräkningsexponeringen valutasäkras inte.
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Finansiella skulder värderade till verkligt  
värde via resultatetDerivat
Derivat redovisas som en finansiell skuld till verkligt värde och reali-
serade värdeförändringar redovisas i resultatet och orealiserade vär-
deförändringar redovisas över eget kapital till följd av säkringsredo-
visning.

Villkorade köpeskillingar och optioner  
att förvärva ytterligare aktier
Då ett dotterbolag förvärvas och tidigare ägare kvarstår som minori-
tetsägare innehåller avtalet i vissa fall en option som ger minoritetsä-
garen rätt att sälja resterande innehav i det förvärvade bolaget till 
koncernen i ett senare skede. I dessa fall redovisas inget innehav utan 
bestämmande inflytande utan istället redovisas en finansiell skuld. 
Skulden redovisas till det diskonterade nuvärdet av inlösenbeloppet 

Not 22, forts.

för aktierna. Villkorade köpeskillingar såväl som optioner att förvärva 
ytterligare aktier i dotterbolag värderas till verkligt värde via resulta-
tet och är i viss utsträckning baserade på framtida resultat.
Finansiella skulder värderas till upplupna anskaffningsvärden
Finansiella skulder redovisas under leverantörsskulder, kortfristiga 
räntebärande skulder och långfristiga räntebärande skulder.

Tabellen nedan visar redovisat värde och verkligt värde för finan-
siella tillgångar och finansiella skulder samt nivåerna i verkligt-vär-
de-hierarkin. 

Redovisat värde för likvida medel, övriga fordringar, kundfordringar 
och fordringar på intressebolag samt räntebärande skulder, leveran-
törsskulder och övriga skulder utgör en rimlig approximation av 
verkligt värde.

31 december 2019

Koncernen (Mkr)

Verkligt 
värde 

säkrings-
instrument

Verkligt 
värde via 

resultatet

Finansiella 
tillgångar/
skulder till 

upplupet 
anskaffnings-

värde Totalt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde

Valutaterminskontrakt - - - - - - -

Aktier och investeringar i andra företag - 198 - 198 - - 198 198

Totalt - 198 - 198 - - 198 198

Finansiella anläggningstillgångar värderade till 
upplupna anskaffningsvärden

Kundfordringar och övriga fordringar - - 442 442 - - - -

Likvida medel - - 1 824 1 824 - - - -

Totalt - - 2 267 2 267 - - - -

Finansiella skulder till verkligt värde

Villkorad tilläggsköpeskilling - 377 - 377 - - 377 377

Totalt - 377 - 377 - - 377 377

Finansiella anläggningstillgångar värderade till 
upplupna anskaffningsvärden

Leverantörsskulder och övriga skulder - - 251 251 - - - -

Totalt - - 251 251 - - - -
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31 December 2018

Koncernen (Mkr)

Verkligt 
värde

 säkrings-
instrument

Verkligt 
värde via 

resultatet

Finansiella 
tillgångar/
skulder till 

upplupet 
anskaffnings-

värde Totalt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde

Valutaterminskontrakt 134 - - 134 - 134 - 134

Aktier och investeringar i andra företag - 88 - 88 - - 88 88

Totalt 134 88 - 221 - 134 88 221

Finansiella tillgångar värderade till upplupna 
anskaffningsvärden

Kundfordringar och övriga fordringar - - 1 711 1 711 - - - -

Likvida medel - - 862 862 - - - -

Totalt - - 2 573 2 573 - - - -

Finansiella skulder till verkligt värde

Villkorad tilläggsköpeskilling - 442 - 442 - - 442 442

Totalt - 442 - 442 - - 442 442

Finansiella skulder värderade till upplupna 
anskaffningsvärden

Leverantörsskulder och övriga skulder - - 5 626 5 626 - - - -

Totalt - - 5 626 5 626 - - - -

31 december 2019

Moderbolag (Mkr)

Verkligt 
värde 

 säkrings-
instrument

Verkligt 
värde via 

resultatet

Finansiella 
tillgångar/
skulder till 

upplupet 
anskaffnings-

värde Totalt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde

Valutaterminskontrakt - - - - - - -

Aktier och investeringar i andra företag - 0 - 0 0 - - 0

Totalt - 0 - 0 0 - - 0

Finansiella tillgångar värderade till upplupna 
anskaffningsvärden

Kundfordringar och övriga fordringar - - 81 81 - - - -

Likvida medel - - 1 123 1 123 - - - -

Totalt - - 1 204 1 204 - - - -

Finansiella skulder till verkligt värde

Valutaterminskontrakt - - - - - - -

Totalt - - - - - - - -

Finansiella skulder värderade till upplupna 
anskaffningsvärden

Leverantörsskulder och övriga skulder - - 1 314 1 314 - - - -

Totalt - - 1 314 1 314 - - - -
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31 december 2018

Moderbolag (Mkr)

Verkligt 
värde  

säkrings-
instrument

Verkligt 
värde via 

resultatet

Finansiella 
tillgångar/
skulder till 

upplupet 
anskaffnings-

värde Totalt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde

Valutaterminskontrakt 61 - - 61 - 61 - 61

Aktier och investeringar i andra företag - 1 - 1 1 - - 1

Totalt 61 1 - 62 1 61 - 62

Finansiella tillgångar värderade till upplupna 
anskaffningsvärden

Kundfordringar och övriga fordringar - - 15 818 15 818 - - - -

Likvida medel - - 24 24 - - - -

Totalt - - 15 842 15 842 - - - -

Finansiella skulder till verkligt värde

Valutaterminskontrakt 61 - - 61 - 61 - 61

Totalt 61 - - 61 - 61 - 61

Finansiella skulder värderade till upplupna 
anskaffningsvärden

Leverantörsskulder och övriga skulder - - 16 927 16 927 - - - -

Totalt - - 16 927 16 927 - - - -

Värderingstekniker nivå 1, 2 och 3
Aktier och investeringar i andra företag – upplupet anskaffnings-
värde efter avdrag för nedskrivningar.

Villkorad köpeskilling – diskonterade kassaflöden till nuvärdet av 
framtida förväntade betalningar. Diskonteringsräntan är riskjuste-
rad. De mest kritiska parametrarna vid värderingen är prognostise-
rad försäljningstillväxt och framtida rörelsemarginaler.

Valutaterminskontrakt – verkligt värde fastställs genom att använda 
offentliga terminskurser och nuvärdet baserat på avkastningskurvor 
för respektive valuta.

Finansiella skulder, nivå 3

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Ingående balans 1 januari 442 1 005

Årets förvärv - 35

Avyttringar av dotterbolag - -107

Utdelning av NENT -20 -

Utnyttjande -19 -244

Förändring i verkligt värde -23 -248

Räntekostnader från diskontering -2 17

Omklassificering Nova tillgångar som 
innehas för försäljning - -56

Omräkningsdifferenser -1 40

Utgående balans 31 december 377 442

Not 22, forts.
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Justeringar av poster i årets resultat som ej genererat kassaflöde  
från rörelsen

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Avskrivningar 252 228

Avskrivningar leasing 46 -

Nedskrivningar 104 96

Nedskrivning av tillgångar i Zoom.in - 136

Avsättningar 131 -1

Resultatandelar i intressebolag och joint 
ventures 0 1

Omvärdering av skulder för optioner och 
villkorade tilläggsköpeskillingar -54 -173

Orealiserade valutakursdifferenser 11 40

Uppskjuten skatt -123 -

Övriga poster 19 10

Avvecklade verksamheter - 120

Totalt 388 457

Betalningar för ränta och inkomstskatt

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Erlagd ränta -9 -9

Erhållen ränta 0 1

Inkomstskatt -232 -129

Verksamheter under avveckling - -105

Totalt -241 -242

Moderbolag (Mkr) 2019 2018

Erlagd ränta -8 -9

Erhållen ränta 0 1

Inkomstskatt -36 -23

Erhållen betalning för utdelningar från 
koncernbolag 0 0

Totalt -44 -31

23 Tilläggsupplysningar till rapporter över kassaflöden

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsaktiviteter

Koncernen (Mkr)
Ingående  

balans 2019 Kassaflöden
Om 

klassificering
Valutakurs-

differens
Utgående  

balans 2019

Kortfristiga lån 3 179 -3 179 - - 0

Långfristig upplåning 500 -500 - - 0

Kortfristig del av långfristig upplåning - - - -

Övriga långfristiga räntebärande skulder - - - -

Totalt 3 679 -3 679 - - 0

Koncernen (Mkr)
Ingående  

balans 2018 Kassaflöden
Om 

klassificering
Valutakurs-

differens
Utgående  

balans 2018

Kortfristiga lån 1 625 1 554 - - 3 179

Långfristig upplåning 500 - - - 500

Kortfristig del av långfristig upplåning 1 000 -1 000 - - -

Övriga långfristiga räntebärande skulder 95 -95 - - -

Totalt 3 220 459 - - 3 679

Moderbolaget har räntebärande fordringar och skulder mot övriga 
koncernföretag. Moderbolagets skulder till koncernföretag uppgick 
vid slutet av året till 1 308 (13 231) Mkr. Fordringar hos koncernföre-
tag uppgick vid slutet av året till 0 Mkr (12 067). Förändringen under 
året förklaras huvudsakligen av uppdelningen med NENT Group, där 
internfordringar och skulder reglerades innan uppdelningen.
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24 Leasingavtal

En ny redovisningsstandard för leasing – IFRS 16 Leasingavtal – har 
trätt i kraft från och med 1 januari 2019. Den nya standarden ersätter 
IAS 17 Leasingavtal. All leasing ska redovisas i balansräkningen som 
en nyttjanderätt och en leasingskuld. Vidare redovisas kostnaden i 
resultaträkningen som en avskrivning på tillgången och som en rän-
tekostnad för leasingskulden. Detta ökar rörelseresultatet och rän-
tekostnaden jämfört med tidigare redovisningsprincip.

Koncernen har beslutat att tillämpa den modifierade retrospektiva 
metoden vid övergången till IFRS 16. Någon omräkning av 2018 har 
därför inte gjorts. I enlighet med IFRS 16 redovisar koncernen nytt-
janderättstillgångar och leasingskulder för de flesta leasingavtal och 
leasingavtalen inkluderas därmed i balansräkningen. Undantag listas 
nedan. 

Tidigare hade koncernen endast klassificerat leasingavtal som ope-
rationella leasingavtal i enlighet med IAS 17. Under övergången vär-
derades dessa leasingskulder till nuvärdet av de återstående lea-
singavgifterna, diskonterat för lokala marknadsräntor (tillämplig 
lokal IBOR-ränta) med ett riskpåslag beroende av leasingavtalets 
löptid vid första tillämpningsdagen (1 januari 2019). Nyttjanderätten 
värderades till ett värde som motsvarade leasingskulden. 

Koncernen har valt att inte redovisa nyttjanderättstillgångar och lea-
singskulder för leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader 
eller kortare eller underliggande tillgångar av lågt värde. Leasingav-
gifterna för dessa leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden. 

De redovisade nyttjanderättstillgångarna är i huvudsak hänförliga till 
fastigheter som utgör 99 procent av de totala nyttjanderättstillgång-
arna. Övrigt handlar i huvudsak om leasingavtal för bilar.

Vissa leasingavtal för fastigheter har möjligheter till förlängning som 
kan utnyttjas upp till ett år innan den icke-uppsägningsbara avtalspe-
rioden löper ut. Förlängningsmöjligheten kan utnyttjas av koncernen 
och inte av leasegivaren. När leasingavtalet börjar gälla bedömer kon-
cernen om det finns rimlig säkerhet för att den kommer att utnyttja 
möjligheten. En förnyad bedömning görs om en viktig händelse eller 
andra omständigheter inträffar. Koncernen har uppskattat att de 
potentiella leasingavgifterna skulle leda till en ökning av leasingskul-
den på 20 Mkr om koncernen väljer att utnyttja möjligheten.

Påverkan på övergången från IAS 17 till IFRS 16

Koncernen (Mkr) 1 jan 2019

Operationella leasingåtaganden per 31 december 2018 så 
som de redovisas i årsredovisningen. 1 251

Minus avvecklade verksamheter -1 031

Operationella leasingåtaganden per 31 december 2018 – 
kvarvarande verksamhet 220

Diskonterat för lokala marknadsräntor med ett riskpåslag 198

Tillägg – rimligt säkra förlängningsperioder -

Leasingskulder per 1 januari 2019 – kvarvarande verksam-
het 198

Nyttjanderättstillgångar

Koncernen (Mkr) Fastighet Övrigt Totalt

Ingående balans per 1 januari 
2019 191 6 198

Nya/avslutade leasingkontrakt -8 -4 -13

Årets avskrivningar -45 -1 -46

Utgående balans per den 
31 december 2019 138 1 139

Förfalloanalys – avtalsenliga icke diskonterade kassaflöden

Koncernen (Mkr) 31 dec 2019

Mindre än ett år 37

Ett till fem år 97

Mer än fem år 6

Totalt icke diskonterade leasingskulder per 31 december 140

Leasingskulder inkluderas i rapporten över finansiell 
ställning per 31 december 140

Kortfristiga 37

Långfristiga 103

Koncernen (Mkr) 2019

Redovisat i resultaträkningen

Ränta på leasingskulder -3

Rörliga leasingavgifter är inte inkluderade i värderingen av  
leasingskulder -

Intäkter från uthyrning i andra hand av nyttjanderättstill-
gångar -

Kostnader hänförliga till kortfristiga leasingavtal -4

Kostnader hänförliga till tillgångar med lågt värde, exklusive 
leasingavtal om 12 månader eller mindre för tillgångar av lågt 
värde. -1

Totalt -8

Redovisat i rapport över kassaflöden

Totalt kassautflöde för leasingavtal -48

Koncernen (Mkr) 31 dec 2019

Åldersanalys av leasingskulder

Mindre än 6 månader 16

6 - 12 månader 21

1 - 2 år 30

2 - 5 år 67

> 5 år 6

Totala leasingskulder 140
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2019 2018

Koncernen Män Kvinnor Män Kvinnor

Sverige 63 24 60 16

Tyskland 480 114 417 91

Storbritannien 10 - 37 5

Danmark 10 3 - -

Frankrike 11 3 15 5

USA 121 47 157 55

Övriga 91 23 77 20

Totalt 786 214 763 192

Totalt medelantal anställda 1 000 955

Moderbolag 2019 2018

Män 15 25

Kvinnor 14 20

Totalt 29 45

Könsfördelning ledande befattningshavare

2019 2018

Koncernen Män % Kvinnor % Män % Kvinnor %

Styrelsen 57 43 60 40

Ledande befattningshavare 92 8 82 18

Totalt 82 18 79 21

2019 2018

Moderbolaget Män % Kvinnor % Män % Kvinnor %

Styrelsen 60 40 67 33

VD 100 - 100 -

Övriga ledande befattningshavare 80 20 78 22

Totalt 73 27 75 25

25 Genomsnittligt antal anställda - kvarvarande verksamheter

26 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader - kvarvarande verksamheter

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Löner 834 806

Sociala kostnader 111 114

Pensionskostnader 5 15

Kostnader för aktierelaterade ersätt-
ningar 10 10

Sociala kostnader för aktierelaterade 
ersättningar 6 -4

Totalt 966 941

Koncernen (Mkr) 2019 2018

Styrelse, koncernchef och  
verkställande ledning1) 60 182

varav rörlig del 25 46

1) Inkluderar 4,2 (4,8) Mkr i styrelsearvoden godkända av årsstämman.

Moderbolaget (Mkr) 2019 2018

Styrelse, koncernchef  
och verkställande ledning 37 34

varav rörlig del 13 13

Övriga anställda 29 63

Totala lönekostnader och andra 
ersättningar 67 97

Sociala kostnader 33 42

varav pensionskostnader 5 8

varav pensionskostnader VD 1 1
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Ersättning till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget 4 (4) 
personer var 14 (16) Mkr, varav rörlig ersättning 6 (6) Mkr. En person 
ingick i moderbolagets kostnader under halva året.

Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
2019
Arvoden till styrelseledamöter betalas i enlighet med beslut på års-
stämma. Ersättningen till ledande befattningshavare betalas i enlig-
het med de riktlinjer som beslutats på årsstämman 2019.

MTGs riktlinjer för ersättning är utformade för att driva och belöna 
bolagets och enskilda individers prestation, vara konkurrenskraftig 
för att attrahera och behålla nyckeltalanger och att stimulera ska-
pande av långsiktigt värde för aktieägare.

Total ersättning kan bestå av fast lön, rörlig ersättning i form av STI 
och LTI, pension och övriga förmåner.

Fast lön
Ledande befattningshavares fasta lön ska vara konkurrenskraftig 
och baseras på individuella ansvar och prestationer. 

Rörlig ersättning (STI)
STI ska baseras på hur väl fastställda mål för MTG-koncernen och 
för respektive ledande befattningshavares ansvarsområde har upp-
fyllts. Utfallet ska kopplas till förutbestämda mätbara mål (kvalita-
tiva, kvantitativa, allmänna, individuella). Målen inom respektive 
ansvarsområde syftar till att främja koncernens utveckling på både 
kort och lång sikt. Utfallet av STI kan generellt uppgå till högst 
100 procent av ledande befattningshavares individuella fasta lön.

Rörlig ersättning (LTI)
LTI ska vara kopplad till förutbestämda kriterier för att mäta presta-
tion, och kan både vara aktie-eller aktiekursrelaterade och kontant-
baserade.

Not 26, forts.

Pensioner och övriga förmåner
Alla förmåner/ersättningar inklusive pensionslösningar följer konkur-
renskraftiga marknadsmässiga villkor i det land där den ledande 
befattningshavaren är anställd.

Uppsägning och avgångsvederlag
Uppsägningstid kan uppgå till 12 månader beroende på det aktuella 
landets marknadspraxis, men under inga omständigheter ska ersätt-
ning under uppsägningsperioden tillsammans med eventuella ytter-
ligare avgångsvederlag tillsammans överskrida en summa motsva-
rande 24 månaders fast lön.

Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer i enskilda fall. Som 
exempel ska bolaget kunna betala ut ytterligare rörlig ersättning 
eller göra kontantutbetalningar vid exceptionella prestationer eller 
när det föreligger särskilda omständigheter som exempelvis rekryte-
ring eller för att behålla en person. Om det görs sådana avvikelser 
kommer styrelsen att redovisa skälen till avvikelsen vid närmast föl-
jande årsstämma.

Ledande befattningshavare
Den verkställande ledningen inkluderar koncernchef, finanschef, 
operativa chefer och chefsjuristen. Ledande befattningshavare åter-
finns på sidorna 32–33. Följande förändringar i koncernledningen 
genomfördes under 2019: Arnd Benninghoff, EVP Esports & Gaming, 
började i koncernledningen och Lars Torstensson, EVP Head of 
Communications & Investor Relations började i koncernen i juni 
2019. Jette Nygaard-Andersen, EVP MTG Internationella Entertain-
ment, lämnade bolaget i januari 2019.

Ersättningar och övriga förmåner 2019

(Tkr)
Styrelse-

arvode Grundlön
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions-
kostnader Totalt

David Chance, styrelseordförande 1 503 1 503

Simon Duffy 735 735

Gerard Florin 553 553

Donata Hopfen 630 630

Natalie Tydeman 770 770

Jørgen Madsen Lindemann, CEO 12 481 6 961 318 1 225 20 985

Ledande befattningshavare (fem personer) 15 592 12 589 275 1 152 29 608 

Totalt 4 190 28 073 19 550 593 2 377 54 783

Beloppen som redovisas för 2019 avser helåret för majoriteten av 
ledningen, men endast en del av året för vissa i ledningen. Upplupen 
rörlig ersättning att utbetalas efter årets slut är för koncernchefen   
6 (8) Mkr. I tillägg till detta, uppgår beräknade, ej kassapåverkande, 
kostnader för incitamentsprogrammen enligt IFRS 2 till 0,3  (4) Mkr 
för koncernchefen och 0,4 (13) Mkr för övriga medlemmar i den 

verkställande ledningen. Av ersättningen till övriga medlemmar i 
den verkställande ledningen kostnadsfördes 14 (16) Mkr i moder-
bolaget och 14 (14) Mkr i dotterbolagen.
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Ersättningar och övriga förmåner 2018

(Tkr)
Styrelse-

arvode Grundlön
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions- 
kostnader Totalt

David Chance, styrelseordförande 1 503 1 503

Joakim Andersson 115 115

Simon Duffy 735 735

Gerard Florin 553 553

Donata Hopfen 630 630

John Lagerling 553 553

Natalie Tydeman 719 719

Jørgen Madsen Lindemann, CEO 12 069 9 310 513 1 207 23 098

Ledande befattningshavare (fem personer) 15 436 14 169 177 1 167 30 949

Totalt 4 806 27 505 23 479 690 2 373 58 852

Beslutsprocess 
Ersättning till koncernchef beslutas av styrelsen. Ersättning till 
ledande befattningshavare följs upp och granskas av styrelsen.

Aktiebaserade ersättningar
Koncernen har eget kapital-reglerade aktieprogram som riktar sig 
till vissa anställda. Verkligt värde på eget kapital-reglerade aktiepro-
gram beräknas vid tilldelningstidpunkten. Det verkliga värdet, vilket 
inkluderar sociala kostnader och baseras på koncernens bedömning 
av hur många aktier som kommer att tjänas in, kostnadsförs linjärt 
över intjänandeperioden. Kostnaden för verkligt värde, exklusive 
sociala avgifter, rapporteras i resultaträkningen som personalkost-
nad och med motsvarande ökning i eget kapital. För den löpande 
beräkningen av sociala avgifter omvärderas verkligt värde varje 
kvartal. MTGs aktieprogram har en treårig intjänandeperiod och till-
delningen baseras på utfallet av vissa bestämda mål.

Årsstämmorna har, med början 2005, fastställt incitamentsprogram 
för ledningsgrupp och nyckelpersoner. För 2018 utfärdades dock 
inga incitamentsprogram på grund av den föreslagna uppdelningen 
av MTG i två företag. Det långsiktiga incitamentsprogrammet (LTIP) 
2017 avslutades under första kvartalet 2019 av samma anledning.

Långsiktiga incitamentsprogram (LTIP) 2019
Det långsiktiga incitamentsprogrammet (LTIP) 2019 omfattar både 
en plan för prestationsbaserade aktierätter och teckningsoptioner. 
Programmet för prestationsbaserade aktierätter riktar sig till 25 
anställda inom verkställande ledningen och andra nyckelpersoner. 
Koncernchef och övriga i verkställande ledningen måste ha ett eget 
aktieägande i MTG (Aktieägandemålet) för att aktierätterna ska ge 
rätt till tilldelning av aktier. Aktieägandemålet är för koncernchefen 
ett ägande motsvarande en årslön netto vid tiden för tilldelning och 
för övriga i verkställande ledningen 50 procent av en årslön netto. 
Baserat på deltagarnas årliga bruttolön och aktiepriset vid tilldel-
ningen, tilldelas koncernchefen aktierätter motsvarande 56 procent 
av den årliga bruttolönen, övriga i ledningsgruppen motsvarande 
50–65 procent av den årliga bruttolönen och för nyckelpersoner 
57–75 procent av årlig bruttolön. Antalet är beroende av att vissa 
bestämda mål uppfylls. Målen hänför sig till MTGs organiska 
intäktstillväxt och den organiska EBIT-marginalen. Nivån för målen 
fastställs av styrelsen för 2019, med en relativ viktning mellan var 
och en av de två villkoren som är 70 respektive 30 procent, där varje 
villkor mäts separat.  Aktierätterna tilldelades gratis av bolaget i maj 

2019 och kan utnyttjas dagen efter offentliggörandet av delårsrap-
porten för första kvartalet 2022. Utdelningar för underliggande 
aktier under intjänandeperioden kommer att öka antalet aktierätter 
för att aktieägare och deltagare ska behandlas lika. Programmet 
består av 213 833 aktier. 

Optionsplanen riktas till VD och ledande befattningshavare. De 
utställda teckningsoptionerna ger rätt till maximalt 434 667 serie 
B-aktier. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att under 
perioden 15 juni 2022 till 15 juni 2023 teckna nya B-aktier till 115 pro-
cent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 9 maj 
2019 till 22 maj 2019. MTG subventionerar deltagarnas köp av teck-
ningsoptioner genom att bevilja dem en kontantersättning som mot-
svarar mellan 25–75 procent (beroende på i vilken kategori deltaga-
ren befinner sig), netto efter skatt, för de optioner som förvärvats av 
deltagaren. Denna subvention kommer att betalas ut vid tidpunkten 
för köpet av teckningsoptionerna. Om deltagaren lämnar MTG 
under den treåriga intjänandeperioden för subventionen kan MTG 
under vissa omständigheter återkräva subventionen helt eller delvis i 
förhållande till längden på intjänandeperioden. Deltagarnas maxi-
mala vinst har ett tak på fyra gånger aktiekursen på SEK 117,24, den 
volymvägda genomsnittskursen under de fem sista handelsdagarna i 
mars 2019.

Långsiktiga incitamentsprogram (LTIP) 2017
Långsiktiga incitamentsprogram är prestationsbaserade och riktar 
sig till 85 anställda inom verkställande ledningen och andra nyckel-
personer. Koncernchef och övriga i verkställande ledningen måste 
bygga ett eget aktieägande i MTG (Aktieägandemålet) för att aktie-
rätterna ska ge rätt till tilldelning av aktier. Aktieägandemålet är för 
koncernchef ett ägande motsvarande en årslön netto vid tiden för 
tilldelning och för övriga i verkställande ledningen 50 procent av en 
årslön netto. Baserat på deltagarnas årliga bruttolön och aktiepriset 
vid tilldelningen, tilldelas koncernchefen aktierätter motsvarande 
125 procent av den årliga bruttolönen, övriga i ledningsgruppen 
motsvarande 100 procent av den årliga bruttolönen och för nycke-
lanställda 75 procent av årlig bruttolön. Antalet är beroende av att 
vissa bestämda mål uppfylls. Målen hänför sig till den totala avkast-
ningen för aktieägarna, MTGs EBIT-nivå samt värdeskapande i 
MTGx. Målnivån för MTGs normaliserade EBIT fastställs av styrel-
sen för varje kalenderår, med en relativ viktning mellan var och en av 
de ettåriga intjänandeperioderna, som ska vara en tredjedel. Värde-
skapandemålet i MTGx inkluderar organisk försäljningstillväxt och 
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normaliserad rörelsemarginal och fastställs av styrelsen årligen. 
Aktierätterna tilldelades gratis av bolaget i maj 2017 och kan utnytt-
jas dagen efter offentliggörandet av delårsrapporten för första kvar-
talet 2020. Utdelningar för underliggande aktier under intjänande-
perioden kommer att öka antalet aktierätter för att aktieägare och 
deltagare ska behandlas lika. Programmet beräknades till ett maxi-
mum om 500 000 aktier. Programmet utnyttjades i mars 2019 innan 
den första kvartalsrapporten publicerades, genom accelererad 
intjäning på grund av uppdelningen av företaget. För måluppfyllnad, 
se nedan tabeller.

Långsiktiga incitamentsprogram (LTIP) 2016
Långsiktiga incitamentsprogram är prestationsbaserade och riktar 
sig till 85 anställda inom verkställande ledningen och andra nyckel-
personer. Koncernchef och övriga i verkställande ledningen måste 
bygga ett eget aktieägande i MTG (Aktieägandemålet) för att aktie-
rätterna ska ge rätt till tilldelning av aktier. Aktieägandemålet är för 
koncernchef ett ägande motsvarande en årslön netto vid tiden för 
tilldelning och för övriga i verkställande ledningen 50 procent av en 
årslön netto. Baserat på deltagarnas årliga bruttolön och aktiepriset 

vid tilldelningen, tilldelas koncernchef och övriga i ledningsgruppen 
aktierätter motsvarande 75 procent av den årliga bruttolönen och 
för övriga 50 procent av årlig bruttolön och är beroende av att vissa 
bestämda mål uppfylls. Målen hänför sig till den totala avkastningen 
för aktieägarna jämfört med en referensgrupp, normaliserat rörelse-
resultat (exklusive resultatandelar från intressebolag) samt absolut 
totalavkastning. Målnivån för MTGs normaliserade rörelseresultat 
(exklusive intäkter från intressebolag) fastställs av styrelsen för varje 
kalenderår, med en relativ viktning mellan var och en av de ettåriga 
intjänandeperioderna, som ska vara en tredjedel. De prestationsba-
serade aktierätterna som bolaget tilldelat gratis i början av juni lös-
tes in dagen efter offentliggörandet av delårsrapporten för första 
kvartalet 2019. Utdelningar för underliggande aktier under intjänan-
deperioden ökade antalet aktierätter för att aktieägare och delta-
gare ska behandlas lika. Programmet beräknades till ett maximum 
om 450 000 aktier. Programmet utnyttjades i mars 2019 innan den 
första kvartalsrapporten publicerades på grund av uppdelningen. 
För måluppfyllnad, se nedan tabeller.

2019 års program 2019 ingångsmål 2019 utfall

Utfall (% intjänade 
aktierätter per kate-

gori)

Försäljningstillväxt (genomsnittlig viktning 70 procent) 8,40% 5,80% Uppfylldes ej

Adjusted EBITDA-marginal (genomsnittlig viktning 30 procent) 6,00% 3,40% Uppfylldes ej

MÅLUPPFYLLNAD 0%

Siffrorna inkluderar Zoomin Group till och med Q3 2019 respektive 2018.

2017 års program
Treårigt  

mål

 Utfall  
per den 31 

dec 2018 
(2 år)

Utfall efter 
två år  

(% intjänade 
aktierätter 

per kategori)
2018  
mål

2018  
faktisk

Utfall (% 
intjänade 

 aktierätter 
per kategori)

2017  
mål

2017  
faktisk

Utfall (% 
 intjänade 

aktierätter 
per kategori)

Absolut TSR  
(genomsnittlig viktning 40%) 10% 17% 44%

MTG normaliserat rörelsere-
sultat 2018 2)/2017  
(genomsnittlig viktning 40%) 1 643 1 561 44% 1 264 1 318 83%

MTGx organisk försäljnings-
tillväxt (genomsnittlig vikt-
ning 20%) 58% 34% Inte uppfyllt 38% 37% 52%

MTGx rörelsemarginal 
(genomsnittlig viktning 20%) 4% 0% Inte uppfyllt -10% -18% Inte uppfyllt

Esports organisk försäljnings-
tillväxt (genomsnittlig vikt-
ning 4%) 29% 11% Inte uppfyllt 49% 53% 95%

Esports rörelsemarginal 
(genomsnittlig viktning 4%) 0% -14% Inte uppfyllt -6% -16% Inte uppfyllt

Digital Video organisk försälj-
ningstillväxt (genomsnittlig 
viktning 4%) 0% -14% Inte uppfyllt 38% 11% Inte uppfyllt

Digital Video rörelsemarginal 
(genomsnittlig viktning 4%) -9% -29% Inte uppfyllt -3% -10% Inte uppfyllt

44 % MÅLUPPFYLLNAD 
(GENOMSNITTLIG VIKT-
NING) 17% 9% 18%

Observera att måluppfyllnaden har olika relativ vikt för beräkningen av utfallet beroende på vilken kategori deltagaren ingår i. Då programmet intjänats under två av tre år är tilldelningen 
29 procent.
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2016 års program

Tre-
årigt  

mål

Utfall per 
den 31 

dec 2018 
(3 år)

Utfall efter 
tre år  

(% in tjä-
nade aktie-

rätter per 
kategori)

2018  
mål

2018 
faktisk

2018 utfall  
(% intjä-

nade aktie-
rätter per 
kategori)

2017  
mål

2017 
faktisk

2017 utfall  
(% intjä-

nade aktie-
rätter per 
kategori)

2016  
mål

2016  
faktisk

2016 utfall  
(% intjä-

nade aktie-
rätter per 
kategori)

Absolut TSR  
(viktning 33,33 %) 0% 60% 100%

Absolut TSR  
(viktning 33,33 %) 10% 45% 100%

MTG normaliserat 
rörelseresultat 
2018 2) / 2017 1) 2) / 
2016 2) (viktning 
33,33 %) 1 643 1 561 0% 1 264 1 318 100% 1 391 1 402 100%

89 % MÅLUPP-
FYLLNAD  

67% 0% 11% 11%

1) Den ursprungliga målnivån om 1 505 Mkr har omräknats för verksamheter under avveckling.
2)  Hänför sig till normaliserat rörelseresultat (EBIT), exklusive resultat från intressebolag. I enlighet med planreglerna har styrelsen justerat beräkningen av utfallet för större transaktioner 

och negativa valutakurseffekter utanför budgeten.

Kostnadseffekter av incitamentsprogrammen
Programmen är aktierelaterade. Det ursprungliga verkliga värdet för 
optionsprogrammen kostnadsförs under intjänandeperioden. Kost-
naden för programmen redovisas i eget kapital och som rörelsekost-
nad. Kostnaden är baserad på det verkliga värdet av MTG klass 
B-aktier vid tilldelningsdatum och antalet aktier som förväntas intjä-
nas. Kostnaden för programmen under 2019 uppgick till 10 (30) Mkr 
exklusive sociala kostnader. Totala avsättningar för sociala kostna-
der i balansräkningen uppgick till 0,3 (-12) Mkr.

I slutet av 2019 fanns inga inlösningsbara aktierätter.

Not 26, forts.

Utspädning
Om alla aktierätter och optioner som tilldelats ledande befattnings-
havare och andra nyckelpersoner per den 31 december 2019 skulle 
ha utnyttjats, skulle bolagets antal utfärdade aktier öka med 611 125 
(630 883) B-aktier och motsvara en utspädning om 0,91 (0,9) pro-
cent av kapitalet och 0,85 (0,9) procent av rösterna vid utgången av 
2019. I mars 2019 inlöstes 361 342 aktier från 2016 och 2017 års pro-
gram.

Fördelning av utfärdade målbaserade rättigheter och teckningsoptioner

Beviljade teckningsoptioner Koncernchef
Ledande befatt-

ningshavare Nyckelpersoner Totalt

LTIP 2019 250 253 136 759 39 408 426 420

Totalt utestående per den 31 december 2019 250 253 136 759 39 408 426 420

2019 2018

Antal aktierätter 
och 

 teckningsoptio-
ner

Vägt  
inlösenpris Antal aktierätter

Vägt  
inlösenpris

Utestående aktierätter per den 1 januari 630 883 - 943 828 -

Omräknat antal på grund av utdelning 15 787 - 21 385 -

Utställda aktierätter under året 213 833 - - -

Utställda teckningsoptioner under året 434 667 134,80

Inlösta aktierätter under året -361 342 - -255 776 -

Återköp av teckningsoptioner -8 247 - - -

Förverkade aktierätter under året -499 161 - -78 554 -

Totalt utestående per den 31 december 426 420 134,80 630 883 -

Aktierätterna som löstes in 2019 and 2018 var utan vederlag. Vägd 
genomsnittlig återstående löptid för kvarvarande aktierätter är 2,31 
(0,25) år och kan lösas efter första kvartalet 2022. Vägd genomsnitt-

lig återstående löptid för utestående teckningsoptioner är 3,0 år och 
kan lösas in mellan den 15 juni 2022 och 15 juni 2023.
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Teckningsoptioner, antaganden för beräkning av värde vid tilldelning
Förväntad volatilitet 28,5 procent, förväntad livslängd 3,5 år och riskfri ränta 0 procent.

Långsiktiga  
incitaments-
program/
redovis-
ningsår

Antal  
fördelade 

aktierätter 
och  

tecknings-
optioner

Antal  
deltagare

Lösenpris  
per option

Teoretiskt  
värde vid  

tilldelning
Inlösen-

period

Utestående 
aktie rätter  

och  
tecknings- 

optioner  
per  

1 januari

Omräknat 
antal  

på grund  
av utdelning

Förver-
kade akti-

erätter  
under  

året

Inlöst  
under  

året

Utestående  
aktierätter  

och teck-
nings- 

optioner  
per 31 

december

Tilldelning 
2016

2019 270 057 13 194 -30 018 -253 233 0

2018 358 956 85 210,42 2019 299 327 -29 270 270 057

Tilldelning 
2017

2019 360 826 2 593 -255 310 -108 109 0

2018 419 190 85 257,81 2020 400 145 -39 319 360 826

Tilldelning 
2019

2019 648 500 25 134,80 115,63 2022 -222 080 426 420

2018 -

Total tilldel-
ning

2019 648 500 630 883 15 787 -507 408 -361 342 426 420

2018 778 146 699 472 0 -68 589 0 630 883

Not 26, forts.

27 Revisionsarvoden

Koncernen Moderbolaget

Mkr 2019 2018 2019 2018

KPMG, revisionsarvode 6 6 2 2

KPMG, arvode för revisionsnära konsulttjänster 0 - - -

KPMG, arvode för skattekonsultationer - 0 - -

KPMG, övriga tjänster 11 7 - 0

EY, revisionsarvode - 0 - -

Övrigt, revisionsarvode 0 2 - -

Totalt 18 14 2 2

28 Transaktioner med närstående

Närstående
Koncernen har närstående relationer med sina dotterbolag, intres-
sebolag och joint ventures (se not 7 och 13).

Kinnevik ägde till och med den 17 augusti 2018 48,0 procent av rös-
terna i Modern Times Group (MTG) AB då Kinnevik delade ut sina 
aktier i Modern Times Group (MTG) AB till sina aktieägare. På grund 
av detta har Kinnevik sedan den 17 augusti 2018 inte längre betraktats 
som en närstående. Ingen av Kinneviks ägare anses vara närstående.

Samtliga transaktioner mellan närstående parter baseras på mark-
nadsmässiga villkor och förhandlingar har gjorts på ”armlängds 
avstånd”.

Under 2019 genomfördes inga transaktioner med intressebolag eller 
ventures.

Avtal med närstående
Transaktioner med intressebolag och joint ventures under 2018 
rörde främst annonsförsäljning och förvärv av programrättigheter. 
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29 Rörelseförvärv

Inga nya verksamheter har förvärvats under 2019.
Förvärvade verksamheter 2018

Mkr
Energy Holding 

Norway AS Epic Film ApS
Övriga  

dotterbolag Totalt

Kontant betalning 3 4 222 230

Villkorade köpeskillingar och övriga regleringar, obetalda - 6 - 6

Summa köpeskilling 3 10 222 236

Redovisade identifierbara tillgångar och skulder

Kundfordringar och övriga fordringar 15 - - 15

Likvida medel 0 - - 0

Uppskjuten skattefordran/skuld 0 - - 0

Leverantörsskulder och övriga skulder -12 - - -12

Netto identifierbara tillgångar och skulder 3 - - 3

Goodwill - 10 - 10

Totalt värde 3 10 - 13

Kontant köpeskilling

Mkr
Energy Holding 

Norway AS Epic Film ApS
Övriga  

dotterbolag Totalt

Kontant betalning 3 4 222 230

Likvida medel i förvärvade bolag 0 - - 0

Kontant köpeskilling 3 4 222 230

Erlagda transaktionskostnader - 0 5 5

Total kontant köpeskilling 3 4 227 235

Förvärv 2018
Koncernen förvärvade 100 procent av aktierna i Energy Holding Nor-
way AS 18 januari 2018 för en köpeskilling om 3,5 Mkr. Bolaget fusio-
nerades med sitt moderbolag P4 Radio Hele Norge AS i april 2018. 
Den 15 september förvärvade koncernen 51 procent av aktierna i Epic 
Film ApS för en kontant köpeskilling om 4,2 Mkr och en villkorad 
köpeskilling om 5,5 Mkr, förvärvskostnader uppgick till 0,3 Mkr.

Förvärv genom utnyttjande av existerande optioner  
(Övriga dotterbolag)
I maj ökade koncernen sitt innehav i Zoom.in Group BV. (Zoomin.TV) 
till 100 procent genom förvärv av resterande 49 procent från 
Adversa Media Group B.V. Koncernen betalade en kontant köpeskil-
ling om 63,3 Mkr (6,2 miljoner euro) för aktierna och förvärvskostna-
der uppgick till 4,3 Mkr.  

I juni förvärvade koncernen resterande 4 procent av aktierna i Pap-
rika Holding AB för kontant ersättning om 1,4 Mkr samt resterande 
4 procent av aktierna i Splay AB från ett bolag som styrs av bolagets 
verkställande direktör och grundare för kontant ersättning av 8,8 
Mkr och en potentiell tilläggsköpeskilling baserat på Splay ABs 
resultat under första halvåret 2018.  
I september förvärvade koncernen resterande 4,96 procent av akti-
erna i Digital Rights Group Ltd för en kontant köpeskilling om 1,3 
Mkr samt ökade sitt ägande i Turtle Entertainment GmbH med 
8,44 procent till 82,48 procent för en kontant ersättning om 148,2 
Mkr (14,3 miljoner euro) och transaktionskostnader om 0,8 Mkr. 

Under 2018 har de förvärvade bolagen bidragit  
med följande från förvärvsdagen

Mkr
Energy Holding 

Norway AS Epic Film ApS Totalt

Nettoomsättning 31 1 32

Nettoresultat 12 0 12

Om förvärvet hade skett  
den 1 januari 2018 hade de förvärvade bolagen bidragit med

Mkr
Energy Holding 

Norway AS Epic Film ApS Totalt

Nettoomsättning 31 1 32

Nettoresultat 12 0 12

Mot bakgrund att förvärvet av Energy Holding Norway AS ägde rum  
den första januari har bolagets nettoomsättning och nettoresultat inklu-
derats för hela 2018.
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30 Avyttrade verksamheter, tillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter

Avvecklade verksamheter
Avvecklade verksamheter består av bolag som har avyttrats. Resul-
tat och kassaflöde från avvecklade verksamheter redovisas separat 
från resultat och kassaflöde från kvarvarande verksamheter.

2019
Utdelning av Nordic Entertainment Group AB (NENT)
Vid den extra bolagsstämman 7 februari 2019 beslutades att dela 
koncernen och distribuera aktierna i Nordic Entertainment Group 
AB (NENT) till aktieägare i MTG. Aktieägare fick en NENT-aktie för 
varje innehav av MTG-aktier i mars. NENT börsnoterades på Nasdaq 
Stockholm 28 mars 2019.
Vid utdelningen av NENT-aktierna redovisade MTG en kapitalvinst 
om 13 480 miljarder kronor, vilket motsvarar skillnaden mellan verk-
ligt värde för NENT och det redovisade värdet på NENTs nettotill-
gångar per tidpunkten för utdelningen.

Övrigt avvecklade verksamheter
MTG slutförde försäljningen av sitt innehav om 95 procent i Nova 
Broadcasting Group i Bulgarien till AD Vance Media Group den 
10 april 2019.  MTG redovisade en kapitalvinst om 1 405 Mkr. MTG 
kommer att använda avkastningen till att utveckla sina digitala 
underhållningssegment, med en betoning på esport, både genom 
organiska investeringar och företagsförvärv. 
Nova har redovisats som en tillgång som innehas för försäljning 
sedan första kvartalet 2018, och från första kvartalet 2019 redovisa-
des den som en avvecklad verksamhet. 

MTG slutförde försäljningen av sitt innehav om 100 procent i Zoo-
min till Azerion 28 oktober 2019. MTG redovisade en kapitalförlust 
om 88 Mkr. Under perioden som föregick avyttringen genererade 
Nova intäkter om 79 Mkr och nettoresultat om -68 Mkr.

Övrig verksamhet omfattar vidare en nedskrivning av tillgångar på 
69 Mkr som är hänförliga till en investering och en omvärdering av 
ett intressebolag .

2018 
Den 19 januari slutförde koncernen försäljningen av sin andel om 
75 procent i Trace Partners S:A:S till TPG Growth mot en kontant 
betalning om 30 miljoner euro (297 Mkr). Transaktionen värderar 
100 procent av verksamheten till 40 miljoner euro (cirka 396 Mkr).

Nettoresultat - avvecklade verksamheter

Mkr 2019 2018

International Entertainment 27 207

Nordic Entertainment Group 167 1 292

Zoomin -68 -239

Övrig verksamhet -72 -

Realisationsresultat / Loss 14 798 -

Nettoresultat - avvecklade verksamhe-
ter 14 852 1 260

Nedanstående tabell visar utdelad verksamhet hänförlig till Nordic 
Entertainment Group 2019 med jämförelsetal för 2018.

2019 2018

Koncernen (Mkr) NENT NENT

Nettoomsättning 3 727 14 568

Rörelsens kostnader -3 535 -13 088

Övriga rörelseintäkter och kostnader 27 24

Finansiella kostnader 2 -52

Resultat före skatt 221 1 452

Skatt -54 -160

Nettoresultat 167 1 292

Vinst från utdelning av verksamheter 13 480 -

Totalt resultat,  
utdelade verksamheter 13 647 1 292

2019 2018

Koncernen (Mkr) NENT NENT

Anläggningstillgångar - 3 704

Omsättningstillgångar - 8 498

Summa tillgångar - 12 202

Eget kapital - 597

Långfristiga skulder - 495

Kortfristiga skulder - 11 110

Summa skulder - 12 202

2019 2018

Koncernen (Mkr) NENT NENT

Kassaflöde från:

Den löpande verksamheten -157 1 116

Investeringsaktiviteter -33 -567

Finansieringsaktiviteter 466 -209

Periodens resultat 276 339

Nedanstående tabell visar avyttrade verksamheter hänförliga till 
Nova och Zoomin under 2019 med jämförelsetal för 2018 för samma 
enheter.

2019 2018

Koncernen (Mkr) Nova, Zoomin Nova, Zoomin

Nettoomsättning 336 1 410

Rörelsens kostnader -368 -1 364

Övriga rörelseintäkter och kostnader 6 6

Finansiella kostnader -11 -19

Resultat före skatt -37 33

Skatt -4 -65

Nettoresultat -40 -32

Vinst från avyttrade  verksamheter 1 317

Totalt årets resultat,  
avyttrade verksamheter 1 277 -32
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Not 30, forts.

2019 2018

Koncernen (Mkr) Nova, Zoomin Nova, Zoomin

Anläggningstillgångar 336 292

Omsättningstillgångar 454 514

Likvida medel 242 238

Summa tillgångar 1 032 1 043

Långfristiga skulder 76 47

Kortfristiga skulder 442 838

Skulder relaterade till MTG 130 154

Summa skulder 648 1 040

Netto avyttrade tillgångar och skulder 384 3

Erhållen köpeskilling 1 876

Likvida medel i avyttrade bolag -242

Kontanteffekt 1 635

Nedanstående tabell visar avyttrad verksamhet hänförlig till Trace 
för 2018.

2019 2018

Koncernen (Mkr) Trace Trace

Nettoomsättning - 73

Rörelsens kostnader - -70

Övriga intäkter - -1

Finansiella kostnader - 2

Resultat före skatt - -2

Skatt - -

Nettoresultat - -

Vinst från utdelning av verksamheter - -

2019 2018

Koncernen (Mkr) Trace Trace

Anläggningstillgångar - 33

Omsättningstillgångar - 293

Likvida medel - 17

Summa tillgångar - 343

Långfristiga skulder - 145

Kortfristiga skulder - 145

Summa skulder - 290

Netto avyttrade tillgångar och skulder - 53

Erhållen köpeskilling - 314

Likvida medel i avyttrade bolag - -17

Kontanteffekt - 297

31 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

På grund av effekterna av covid-19 (Corona virussjukdom) kommer 
MTG: s esport-vertikal att påverkas negativt gällande intäkter och 
resultat under 2020. Dock fortsätter företagets gamingvertikal att 
prestera bra trots den pågående pandemin. 
MTG har bekräftat sin avsikt att separera sin gamingvertikal, 
antingen genom avyttring eller notering på Nasdaq First North 
Growth Market.

32 Förslag till vinstdisposition

Följande medel står till aktieägarnas förfogande per den 31 decem-
ber 2019 (kronor):

Moderbolag (Mkr)

Överkursfond 269 943 815

Balanserade vinstmedel 2 576 735 292

Årets resultat 2019 2 285 215 308

Totalt per den 31 december 2019 5 131  894 350

Styrelsen föreslår att MTG inte betalar någon utdelning till aktieä-
garna för räkenskapsåret 2019 och att balanserade vinstmedel över-
förs i ny räkning.
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SIGNATURER 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovis-
ningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige 
och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de interna-
tionella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om till-
lämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovis-
ningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger 
en rättvisande översikt över utvecklingen 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. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts av styrel-
sen samt VD och koncernchef den 17 april 2020. Koncernens resul-
tat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräk-
ning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 18 maj 2020.

Stockholm den 17 april 2020

Gerhard Florin
Styrelseledamot

David Chance
Styrelseordförande

Simon Duffy
Styrelseledamot

Donata Hopfen
Styrelseledamot

Natalie Tydeman
Styrelseledamot

Jørgen Madsen Lindemann 
Verkställande direktör och koncernchef

Vår revisionsberättelse har lämnats  
den 17 april 2020  

KPMG AB

Joakim Thilstedt
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Modern Times Group MTG AB, org. nr 
556309-9158
   
Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Modern Times Group MTG AB för år 2019. Bolagets års-
redovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 22-93 i detta 
dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassa-
flöde för året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Förvaltningsberättelsen 
och bolagsstyrningsrapporten är förenliga med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar, och bolagsstyrningsrap-
porten är i överensstämmelse med årsredovisningslagen. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över totalresul-
tat och balansräkningen för koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rap-
port som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlig-
het med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap 
och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförord-
ningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bola-
get eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrol-
lerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

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 revi-
sionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalan-
den om dessa områden.

Värdering av goodwill och andra immateriella tillgångar
Se not 2 och 11 i årsredovisningen och koncernredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning av området.

Beskrivning av området Hur området har beaktats i revisionen

Det redovisade värdet på goodwill och andra immateriella tillgångar
såsom varumärken och kundrelationer uppgick per den 31 december 
2019 till 5 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 56% av de totala till-
gångarna.

Goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar livslängd ska 
prövas för nedskrivning årligen. Övriga immateriella tillgångar prö-
vas när det finns en indikation på ett nedskrivningsbehov.

Nedskrivningsprövningarna är komplexa och innefattar betydande
uppskattningar. Det beräknade återvinningsvärdet för tillgångarna är 
baserat på prognoser och diskonterade framtida kassaflöden där 
uppskattningar av diskonteringsränta, intäktsprognoser och  långsik-
tig tillväxttakt per definition är beroende av bedömningar, vilka kan 
påverkas av ledningen.

Vi har inhämtat och beaktat koncernens nedskrivningsprövningar
för att säkerställa att de är upprättade i enlighet med den
metodik IFRS föreskriver.

Vidare har vi utvärderat prognoserna för framtida kassaflöden och 
de antaganden som ligger till grund för dessa vilket inkluderar den 
långsiktiga tillväxttakten och använda diskonteringsräntor. Vi har 
även utvärderat den precision prognoserna haft historiskt.

Vi har haft genomgångar med ledningen som bland annat inne-
fattat särskilt fokus på de antaganden som ligger till grund för ned-
skrivningsprövningen avseende ESL och Dreamhack, där en rimlig 
förändring i antaganden kan resultera i en nedskrivning.

Vi har beaktat ledningens känslighetsanalyser som visat effekten 
av rimliga förändringar i antaganden för att avgöra om en nedskriv-
ning är nödvändig.

Vidare har vi säkerställt att tilläggsupplysningarna uppfyller
redovisningsstandardernas krav.
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Värdering av skulder relaterade till köp- och säljoptioner och villkorade köpeskillingars
Se not 2 och 22 i årsredovisningen och koncernredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning av området.

Beskrivning av området Hur området har beaktats i revisionen

I samband med vissa företagsförvärv har säljoptioner utfärdats som 
ger säljaren av företaget rätt att sälja ytterligare aktier till koncernen 
och som ger koncernen rätt att förvärva ytterligare aktier. Det för-
värvade företaget har konsoliderats i sin helhet utan innehav utan 
bestämmande inflytande. Istället har en skuld redovisats värderad 
till nuvärdet av lösenpriset på optionen som i sin tur är beroende av 
det förvärvade företagets framtida utveckling.

Vissa andra företagsförvärv innefattar villkorade köpeskillingar som 
redovisas till verkligt värde. Den 31 december 2019 uppgick det 
redovisade värdet på dessa skulder relaterade till köp- och säljoptio-
ner och villkorade köpeskillingar till 377 miljoner kronor.

Värdet beräknas baserat på villkoren i avtalen och innefattar bedöm-
ningar om framtida intäktstillväxt och rörelsemarginal som nuvär-
desberäknats. Beräkningen av värdet är beroende av betydande 
uppskattningar som kan påverkas av ledningen.

Vi har inhämtat och beaktat koncernens värdering av skulder rela-
terade till köp och sälj optioner och villkorade köpeskillingar och 
utvärderat prognoserna avseende intäktstillväxt och rörelsemargi-
nal samt den diskonteringsränta som använts. 

Större förändringar i uppskattat verkligt värde som en följd av 
avyttring eller utnyttjande för förvärv har bokförts avseende ESL.

Vidare har vi säkerställt att tilläggsupplysningarna i årsredovis-
ningen uppfyller redovisningsstandardens krav. 
.

Redovisning av delning av gruppen samt utdelning av Nordic Entertainment Group
Se not 1 och 30 i årsredovisningen och koncernredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning av området.

Beskrivning av området Hur området har beaktats i revisionen

Vid den extra bolagsstämman den 27 februari 2019 beslutades att 
dela gruppen i två separata noterade bolag, Modern Times Group 
MTG och Nordic Entertainment Group. Delningen slutfördes den 28 
mars 2019 genom att Nordic Entertainment Group delades ut till 
aktieägarna i Modern Times Group MTG proportionellt i förhållande 
till aktuellt ägande i Modern Times Group MTG. 

I samband med utdelning av Nordic Entertainment Group har ett 
realisationsresultat redovisats i avvecklad verksamhet uppgående till 
13 480 miljoner, vilket representerar skillnaden mellan Nordic Enter-
tainment Groups verkliga värde och bokförda värde vid tidpunkten 
för utdelningen. 

Beslutet om delningen av gruppen har vidare medfört att Nordic 
Entertainment Group redovisats som en avvecklad verksamhet i kon-
cernresultaträkningen skiljt från kvarvarande verksamhet med mot-
svarande redovisning för jämförelseperioden. Redovisning av 
avvecklade verksamheter kräver att identifiera och separera resulta-
tet från kvarvarande och avvecklade verksamheter samt att säker-
ställa att kraven i IFRS är uppfyllda för redovisning av avvecklad 
verksamhet.

Vi har utvärderat att av Modern Times Group MTGs principer och 
rutiner för redovisning av avvecklade verksamheter är förenligt 
med IFRS. 

Vidare har vi säkerställt att resultatet från avvecklade verksamhe-
ter avskilts på ett ändamålsenligt sätt från resultatet från kvarva-
rande verksamheter. 

Vi har säkerställt att vinsten från utdelningen av Nordic Entertain-
ment Group är förenlig med IFRS.
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Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen  
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-21 och 
99-101. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen 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 infor-
mation, 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 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäl-
ler koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Sty-
relsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

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 för-
mågan 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 
till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens 
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finan-
siella rapportering.

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, 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 misstag och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de eko-
nomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktighe-
ter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kon-
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen. 

  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktö-
rens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplys-
ningar. 

  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkstäl-
lande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-
ende den finansiella informationen för enheterna eller affärsak-
tiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga 
för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som 
vi identifierat.
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Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt 
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla rela-
tioner och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt obero-
ende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka 
av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste 
bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör 
de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver 
dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra 
författningar förhindrar upplysning om frågan.
 
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 direk-
törens förvaltning för Modern Times Group MTG AB för år 2019 
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 verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

We recommend to the general meeting of shareholders that the pro-
fit be appropriated in accordance with the proposal in the statutory 
administration report and that the members of the Board of 
Directors and the Managing Director be discharged from liability for 
the financial year.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obe-
roende 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 ända-
målsenliga 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 moder-
bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likvidi-
tet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och 
att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgär-
der som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skö-
tas 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 försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller 

  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, års-
redovisningslagen 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 aktiebolagslagen.

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 ersätt-
ningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och för-
slaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuse-
rar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdel-
ser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till Modern Times 
Group MTG ABs revisor av bolagsstämman den 21 maj 2019. KPMG 
AB eller revisorer verksamma vid KPMG AB har varit bolagets revi-
sor sedan 1997.

Stockholm den 17 april 2020
KPMG AB 
  
Joakim Thilstedt 
Auktoriserad revisor 
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TREÅRSÖVERSIKT
Koncernen (Mkr) 2019 2018 2017

Kvarvarande verksamheter

Nettoomsättning 4 242 3 841 2 851

Förändringar i rapporterad nettoomsättning % 10 34 -

Organisk tillväxt % 7 9 -

Förvärv/avyttringar % -1 19 -

Valutakurseffekter % 4 6 -

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -255 -180 -417

Rörelsemarginal före jämförelsestörande poster % -6 -5 -15

Jämförelsestörande poster -152 139 -424

Rörelseresultat -407 -41 -841

Rörelsemarginal % -10 -1 -30

Årets resultat -458 -107 -857

Avvecklade verksamheter

Årets resultat 14 852 1 260 2 217

Totalt verksamheter

Totalt årets resultat 14 394 1 153 1 360

Kassaflöde, kvarvarande verksamheter

Kassaflöde från den löpande verksamheten -71 1 610 1 311

Förändring i rörelsekapital -117 -568 -725

Kassaflöde från rörelsen, netto -188 1 042 586

Investeringar i anläggningstillgångar -238 -765 -330

Nettoinvesteringar i verksamheter och avyttringar 1 780 62 763

Nyckeltal per aktie

Antal utestående aktier vid periodens utgång 67 342 244 66 980 902 66 725 249

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 67 278 885 66 854 133 66 706 398

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 67 278 885 67 362 405 67 142 319

Totalt resultat per aktie för kvarvarande verksamheter (kronor) -8,19 -3,17 -13,55

Totalt resultat per aktie (kronor) 212,68 15,52 18,84

Föreslagen ordinarie kontantutdelning/Ordinarie kontantutdelning (kronor) - - 12,50

Börskurs sista handelsdagen för B-aktier 112,00 293,00 344,80

98—99Treårsöversikt



DEFINITIONER
ARPDAU
Genomsnittlig nettoomsättning per daglig 
aktiv användare.

Challenger 
Tävlingar i nivån under Master, med 
semi-professionella spelare.

DAU 
Daglig aktiv användare.

EBITDA
Resultat före räntor, skatter och avskriv-
ningar.

ESS 
Esport Services – Kontrakterade esport-
tjänster för tredje part, så som speltillver-
kare (game publishers)

Justerad EBITDA
För att kunna bedöma verksamhetens rörel-
seresultat fokuserar MTGs ledning på juste-
rad EBITDA och justerad EBITDA-marginal. 
Dessa innefattar inte påverkan från jämfö-
relsestörande poster, långsiktiga incite-
mentsprogram, förvärvsrelaterade transak-
tionskostnader samt nedskrivning av aget 
aktiverat arbete, vilka kallas justeringar.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster avser materiella 
poster och händelser i koncernens struktur 
eller verksamheter som är relevanta för för-
ståelsen av koncernens utveckling på jäm-
förbar basis.

Master 
Storskaliga tävlingar som lockar till sig  
de professionella globala spelarna.

MAU 
Månatlig aktiv användare.

O&O 
Owned and Operated – en oberoende enhet 
som kontrolleras och drives inom koncernen

Open 
Amatörtävlingar som är öppna för alla del-
tagare.

Operativt kassaflöde 
Kassaflöde från löpande verksamhet omfat-
tar operativt kassaflöde före finansiella pos-
ter och tar hänsyn till övriga finansiella 
kassa flöden.

Organisk tillväxt 
Visar förändringen i nettoomsättning jäm-
fört med motsvarande period föregående år, 
exklusive förvärv och försäljningar och jus-
terat för valutaeffekter.

Rörelseresultat 
Rörelseresultat är resultat före räntor och 
skatt, också kallat EBIT (Earnings Before 
Interest and Tax).

Vinst per aktie 
Vinst per aktie uttrycks som resultat hänför-
ligt till moderbolagets aktieägare delat med 
det genomsnittliga antalet aktier.
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ALTERNATIVA  
RESULTATMÅTT

Syftet med alternativa resultatmått är att underlätta analysen av 
affärsresultat och branschtrender som inte direkt kan härledas från 
de finansiella rapporterna. MTG använder följande alternativa resul-
tatmått:

  Justerad EBITDA
  Förändring av nettoomsättning från organisk tillväxt,  

förvärvade/avyttrade verksamheter samt valutakurseffekter 

Justerad EBITDA

(Mkr) Helår 2019 Helår 2018

Rörelseresultat (EBIT) -407 -41

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 202 162

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 96 56

EBITDA -109 177

Jämförelsestörande poster 152 -139

Nedskrivning av egenutvecklade aktiverade kostnader 93 13

Långsiktiga incitamentsprogram 76 13

Transaktionskostnader vid förvärv 28 34

Justerad EBITDA 239 99

Jämförelsestörande poster består av kostnaden för avknoppningen 
av Nordic Entertainment Group om -54 Mkr, uppsägningskostnader 
om -52 Mkr (ESL -35 Mkr och MTG AB om -17 Mkr), kostnader för 
nedläggning av projekt inom ESL om -12  Mkr och nedskrivningar i 
balansräkningen i ESL -34 Mkr.

Försäljningstillväxt per segment

(Mkr) Helår 2019 Helår 2018

Esport

Organisk tillväxt 8% 7%

Förvärv/avyttringar - -

Valutakurseffekter 5% 4%

Rapporterad tillväxt (%) 13% 11%

Gaming

Organisk tillväxt 6% 7%

Förvärv/avyttringar - 47%

Valutakurseffekter 5% 10%

Rapporterad tillväxt (%) 10% 86% 

Totalt verksamheter

Organisk tillväxt 7% 9%

Förvärv/avyttringar -1% 19%

Valutakurseffekter 4% 6%

Rapporterad tillväxt (%) 10% 34%

Alternativa resultatmått 100—101



FINANSIELL KALENDER
Kvartalsrapport Kv1
Tisdag, 28 april 2020
 
Årsstämma 2020
Måndag, 18 maj 2020
 
Kvartalsrapport Kv2
Torsdag, 23 juli 2020
  
Kapitalmarknadsdag 2020
Fedag, 29 oktober 2020

Kvartalsrapport Kv3
Onsdag, 4 november 2020
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KONTAKTA 
OSS
 

responsibility@mtg.com
+46 8 562 000 50

Modern Times Group MTG AB
Skeppsbron 18, Box 2094
Stockholm
+46 8 562 000 50
www.mtg.com
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