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Om denna rapport
Kindreds årsredovisning 2021 innehåller för första
gången Kindreds hela hållbarhetsrapport. Årsredovisningen
har upprättats i enlighet med kraven på börsnoterade
bolag på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen), medan
hållbarhetsrapporten har upprättats i enlighet med kraven
i Global Reporting Initiative (GRI) Standards: Nivå Core.
Rapporten omfattar verksamheten under kalenderåret 2021
och siffrorna i båda rapporterna avser räkenskapsåret
som slutar den 31 december 2021 om inget annat anges.
Du hittar mer information på www.kindredgroup.com

besök: kindredgroup.com
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Vårt syfte

To transform gambling by being a
trusted source of entertainment that
contributes positively to society.
För att nå vårt syfte ska vi föregå med gott exempel och ge våra
spelare en överlägsen upplevelse samtidigt som vi ser till att de
känner sig trygga och säkra, så att de kan njuta av spänningen och
samvaron som representerar spelandet när det är som bäst. Genom att
investera i beteendeforskning, ett sunt ekosystem för sport samt lokala
samhällsinitiativ tillför vi värde till samhället genom att bidra till bättre
hälsa, välbeﬁnnande och andra långtgående positiva effekter. Att vinna
förtroende stödjer vår verksamhet, vår bransch och breddar vår påverkan
genom ett positivt bidrag till samhället.
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Kindred i korthet

Transforming gambling
Kindred-koncernen är en pionjär inom digital
underhållning som samlar nio framgångsrika
onlinespelsvarumärken under en av världens
största onlinespelsleverantörer. Vårt syfte är
att fortsätta att omvandla spelandet genom att
vara en pålitlig källa till underhållning som
bidrar positivt till samhället.
Kindred-koncernen grundades 1997 (som
Unibet Group) för att ge kunderna ett bättre
och säkrare sätt att spela på olika
sportevenemang i dagens digitala värld.
Koncernen ﬁck snabbt en lojal kundkrets. Vi
ändrade spelreglerna genom att erbjuda
kunderna bättre spelupplevelser än
traditionella fysiska spelbutiker. Under de
senaste 25 åren har vi etablerat en betydande
marknadsandel i Europa, Australien och
Nordamerika, byggd på att vi ger våra kunder
en säker och rolig spelupplevelse.

En kultur av tillit
Miljontals kunder runt om i världen litar på
våra nio spelvarumärken. Varje varumärke
har sitt eget unika erbjudande och sin
identitet, vilket hjälper till att locka olika
kundtyper med olika behov.
Alla våra varumärken utgår från vår
önskan att ge kunderna spännande
underhållning. Kundernas trygghet står i
centrum för allt vi gör. Vi lägger stor vikt
vid ansvarsfullt spelande och har byggt
upp en stor omfattning verktyg och
egenutvecklad teknik för att hjälpa våra
kunder att kontrollera sitt spelbeteende. År
2021 blev vi det första globala
onlinespelbolaget att offentligt redovisa
vår andel intäkter från osunt spelande
med en tydlig ambition att noll procent av
våra intäkter ska härröra från osunt
spelande år 2023.
Det behövs alla slags medarbetare för att
bygga ett vinnande lag. Vi lyckas med det
eftersom vi låter våra skillnader stärka och
berika vår företagskultur. Vårt globala
team på två tusen medarbetare

representerar 67 nationaliteter, som
förenas av fem kärnvärden och vårt
gemensamma syfte: att tillsammans
skapa en unik företagskultur som
värdesätter alla enskilda individers bidrag.

En ljus framtid
Kindred går i täten för nya och befintliga
växande globala marknader, med en
lönsam kassagenererande affärsmodell
och en historia av lönsam tillväxt. Vår
expansion till den spännande
nordamerikanska marknaden utgör en
enorm potential. Ny teknik öppnar
möjligheter att engagera kunderna ännu
djupare i direktsänd sport och skapa fler
tillfällen till spännande och tryggt
spelande. Med hjälp av vår strategi som
bygger på enorma mängder data och våra
medarbetares nyskapande idéer och stora
energi skapar vi dagligen unikt innehåll
och ett varierat produkterbjudande. Vi är
säkra på att vi kommer att fortsätta att
glädja våra kunder med suveräna
produkter – många har vi inte kunnat
drömma om ... ännu!
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Lokalt licensierade marknader
Västeuropa
Belgien
Frankrike
Gibraltar
Irland
Malta
Storbritannien
Norden
Danmark
Sverige
Central-, Östoch Sydeuropa
Estland
Italien
Rumänien

Nordamerika
och Australien
Nordamerika
Arizona
Indiana
Iowa
New Jersey
Pennsylvania
Virginia
Australien
Northern Territory
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Våra varumärken

7TSVXWTIPŵŴ

Våra produkter

Våra regioner
Spelöverskott
(GBPm)

Andel i
%

Andel i
%

Sportspel

547,2

44

Norden

287,8

23

Kasino och spel

648,7

52

Västeuropa

798,4

63

Poker

30,8

2

Central-, Öst- och
Sydeuropa

110,5

9

Övrigt

28,5

2

58,5

5

1 255,2

100

1 255,2

100

Summa

Summa

Poker

:ʟVEOSRXSVŴ
Spelöverskott
(GBPm)

Övrigt
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Antwerpen

London

New York

Köpenhamn

Madrid

Paris

Darwin

Malta

Stockholm

Gibraltar

Milano

Sydney

Las Vegas

New Jersey

Tallinn
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Årets höjdpunkter

Förvärv tillför styrka
Förvärvet av Relax Gaming ger ett bidrag till vår
produktinnovation och kapacitet för differentiering,
medan förvärvet av Blancas Casino säkrar våra planer på
att stärka vår verksamhet och vårt långsiktiga åtagande i
Belgien.

En stor sommar för
sporten
Euro 2020 och OS i Tokyo som båda hade skjutits upp
från föregående år gav en stabil grund för ett rekordår av
aktiva kunder per år och en möjlighet att introducera våra
produkter för nya kunder.

Resa mot noll
I februari blev vi den första aktören att bidra till en
faktabaserad diskussion genom att redovisa vår andel
intäkter från högriskkunder. Vår färdplan inkluderar
konkreta aktiviteter för att göra framsteg på resan mot
noll, med stöd av förbättrad teknologi för upptäckt och
utökat stöd till kunder runt om i världen.
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Stabila långsiktiga mål
Med ett långsiktigt mål att generera höga vinster på lokalt
reglerade marknader, och bygga en grund för skalbarhet,
efterlevnad och differentiering har vi identifierat fem
strategiska teman som fokus för våra verksamheter och
investeringar de närmaste åren.
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Övrig information

Aktieprogram för alla
anställda (AESP)
Nordamerikansk
expansion går vidare
Genom lanseringar i Virginia, Iowa och Arizona har vi nu
närvaro i sex amerikanska delstater, med planer på att
fortsätta expansionen i Nordamerika under 2022,
däribland med lansering i Kanada.

Under 2021 uppdaterade vi vårt aktieprogram för alla
anställda, med vägledning av våra värderingar och i linje
med vår medarbetarstrategi. När de anställda tar del i
bolagets framgångar hjälper det oss att stärka
ersättningspaketet, öka medarbetarengagemanget och
bygga en känsla av delaktighet och ansvar.

Ny modell med
hybridarbete
Spännande
produktfunktioner

Under pandemin införde vi hybridarbete. Det passar
perfekt ihop med våra värderingar och nu utbildar vi alla
chefer för att säkerställa att vi integrerar det med hur våra
anställda arbetar och detta på ett inkluderande sätt.

Till Euro 2020 erbjöd vi några nya spännande funktioner.
Som de första i branschen kunde våra kunder med Watch
& Bet spela utan att lämna direktsändningen, med
Betshare kunde spelarna skräddarsy sin vadslagning och
dela den på sociala medier, medan BetBuilder, som tillåter
mer än ett utfall av ett evenemang, blev allt mer populärt.
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Kommentar från VD och koncernchef
När vi gick in i 2021 var vår prioritet att
minska spridningen av covid-19 i de
samhällen där vi har verksamhet. Det
innebar restriktioner för sociala kontakter
och enorma förändringar av våra dagliga
rutiner. Som tur var ledde banbrytande
samarbeten mellan forskare, myndigheter
och företag fram till vacciner som gjorde
att vi kunde bekämpa viruset och börja
återvända till en ”ny normal” tillvaro.
Som team och koncern har vi upplevt
enorma framgångar men även svåra
utmaningar under det gångna året. Vi har
gjort viktiga framsteg med vår långsiktiga
strategi och idag har vi bättre ställning än
någonsin för att ta tillvara de spännande
möjligheter som ligger framför oss.

Ett aktivt sportår trots pandemin
Det blev ett fint sportår till slut, med både
Euro 2020 och OS i Tokyo som ägde rum
ett år i efterskott, och stora ligor och
turneringar tillbaka i kalendern. Utöver att
de är utmärkta evenemang för att locka
kunder visade de sig vara viktiga tillfällen
till teambuilding för våra kollegor som
hade arbetat hemifrån i över ett år.
Kindred har en bakgrund som
sportboksbolag och under de stora
sportevenemangen det blev tydligt hur
viktiga dessa är för vår företagskultur. I en
tid när vi inte kan träffas personligen på
samma sätt som förut är företagskulturen
det kitt som håller oss samman.

Anta ett nytt hybridarbetssätt för
att locka nya talanger

Genomförandet av
vår strategi ger en
spännande framtid
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Efter två års hemarbete till följd av
restriktioner försöker vi nu hitta rätt balans
mellan distans- och kontorsarbete. Under
året har vi gått in i en ny fas av
hybridarbete för att anpassa oss till
arbetslivet efter covid-19. Det finns stora
möjligheter att öka vår dragningskraft
som arbetsgivare för en bredare grupp
potentiella duktiga medarbetare genom
en modell med hybridarbete. För att nå
våra strategiska mål måste vi fortsätta att
locka de mest talangfulla medarbetarna.
Eftersom våra värderingar, vår
företagskultur och vårt utrymme för
personlig utveckling har utmärkt oss
hittills måste de fortsätta att göra det i vår
nya hybridframtid.

Strategirapport

Hållbarhet

På en resa mot noll osunt
spelande
Vårt tydliga fokus på att bli ledande inom
hållbarhet ledde till ett viktigt beslut i
februari 2021 när vi blev det första
spelbolaget att offentligt redovisa vår
andel intäkter från högriskkunder, med ett
tydligt mål att nå noll intäkter från osunt
spelande till 2023. I likhet med det
samarbete vi har sett mellan forskare,
myndigheter och företag för att hitta ett
vaccin mot coronaviruset förespråkar vi
mer samarbete mellan forskare,
myndigheter och branschen för att
komma till rätta med spelmissbruk.
Redovisningen är en grundläggande del i
vår hållbarhetsstrategi och bygger på
internationell forskning. Det är ett viktigt
steg för både Kindred och branschen,
som ofta anklagas för bristande öppenhet
på detta viktiga område. Jag är fullt och
fast övertygad om att spelande kan ge ett
stort positivt bidrag till samhället och
enbart bör vara en källa till underhållning
för våra kunder. Att offentliggöra våra data
kommer att leda till en mer välinformerad
offentlig debatt och ett bättre samarbete
med partners och aktörer som vill göra
oss sällskap på resan mot noll osunt
spelande.

Fokus på storskalighet stärker
oss inför framtida utmaningar
Vårt resultat under året har varit starkt
med en stabil intäktstillväxt och en ännu
bättre utveckling av den underliggande
EBITDA-nivån. Teamet har arbetat hårt för
att förbättra kostnadseffektivitet och skala
upp verksamheten, och lägga en stabil
grund för lönsam tillväxt på lokalt
licensierade marknader och ge oss en
starkare finansiell ställning än någonsin
förut. Med det nödvändiga beslutet som
fattades i september att sluta ta emot spel
från nederländska invånare visade vårt
målinriktade fokus på att lägga en stabil
finansiell grund sitt värde. När vi nu har
lämnat in vår licensansökan ser jag fram
emot att snart få välkomna nederländska
invånare igen.

Digitalt skifte påskyndat
av pandemin
I likhet med Nederländerna fortsätter
lokala marknader runt om i världen att
införa moderna licenssystem. Det digitala
skiftet fortsätter att erbjuda nya
möjligheter och stimulera tillväxten inom
nätbaserade branscher, däribland

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

spelbranschen. Pandemin har påskyndat
skiftet mot mer digitala beteenden hos
konsumenterna, och vår affärsmodell är
väl anpassad att dra nytta av den
utvecklingen.
Samtidigt blir de regulatoriska kraven och
efterlevnadskraven alltmer komplexa, vilket
medför en större börda för ansedda aktörer
att ta fram lika komplexa tekniska
lösningar. Vår storlek, erfarenhet och
egenutvecklade teknologi innebär att vi kan
tillgodose dessa krav. Samtidigt som vi
godtar strängare lagar och försöker vända
det till en konkurrensfördel ser vi också en
ökad risk för en snedvriden marknadsmiljö
om orättvisorna blir för stora.

Ökad produktkontroll och unikt
innehåll gör att vi särskiljer oss
Konkurrensen ökar på våra marknader
och det gör även konsumenternas
efterfrågan på spännande nya upplevelser.
Operatörerna erbjuder idag liknande
produkter och tjänster, vilket gör det allt
viktigare att sticka ut från mängden.
Dessutom innebär den växande negativa
uppfattningen om spelreklam att vi måste
hitta nya sätt att locka och behålla kunder.
Att säkerställa en bättre kontroll av vårt
produkterbjudande och därmed utveckla
ett unikt innehåll och en unik upplevelse
för att särskilja oss förblir ett viktigt
strategiskt fokusområde för oss även i
framtiden.
Förvärvet av Relax Gaming i oktober är en
grundläggande del av denna strategi och
ett viktigt tillskott till koncernen som ger
oss kapacitet till en topprodukt och ett
imponerande team. Den kunskap och
kompetens som Relax Gaming tillför till
Kindred kommer att säkerställa att vi kan
bygga vidare på vår egenutvecklade
produktmix och leverera högre tillväxt och
flexibilitet på både nya och befintliga
marknader. Relax Gaming kommer att
förbli fristående från Kindreds B2Cvarumärken och fortsätta att leverera till
andra premiumoperatörer på sina
marknader.
I början av 2022, som en del av samma
strategiska linje, meddelade vi vår avsikt
att expandera vår prisbelönta
egenutvecklade ”Kindred Racing Product”
till en heltäckande intern
sportboksplattform. Denna spännande
utveckling speglar vår långsiktiga strategi
att utöka vår kontroll över kundernas
helhetsupplevelse.

Ljus framtid trots utmaningar
Framöver ser jag en spännande framtid för
Kindred. För drygt tio år sedan lanserade vi
en strategi för att omvandla vårt bolag och
så småningom enbart driva verksamhet på
lokalt licensierade marknader. År 2020
fattade vi beslutet att anpassa
organisationen till denna framtid i fråga om
skalbarhet, efterlevnad och differentiering.
Under fjärde kvartalet 2021 härrörde 77
procent av vårt spelöverskott från lokalt
licensierade marknader och har visat att vi
kan skala upp på dessa marknader med en
bibehållen stabil lönsamhet.
Vi kommer att fortsätta i full fart med våra
planer för att finslipa kundupplevelsen och
produktkontrollen genom att utveckla vår
egen Kindred Sportsbook Platform. Det
blir en omvandlande utveckling för
koncernen och vi kommer att ta med oss
vår erfarenhet och beprövade
utvecklingskapacitet för att kunna leverera
en komplett intern sportbok på alla
marknader.
Vi har tagit oss igenom en svår tid och är
redo att gå in på marknader som nyligen
licensierats, som exempelvis
Nederländerna i Europa, samt fortsätta att
expandera i Nordamerika. Kanada kommer
att bli en utmärkt möjlighet för oss
framöver med en attraktiv licensförordning,
med början i Ontario, och en stor
adresserbar marknad.

Höja standarden som
Individuals United
Jag är mycket ivrig att få fortsätta att
bygga vidare på vår långsiktiga strategi
tillsammans med Kindreds duktiga team.
Ingen kan vara stoltare än jag över hur alla
på Kindred har lyckats arbeta sig igenom
pandemin och fortsätta att leverera ett
starkt resultat både för kunder och ägare.
Tillsammans med teamet på Relax
Gaming kommer vi som Individuals United
att fortsätta höja standarden under 2022
och se till att vi lever upp till vårt syfte:
”Transforming gambling by being a
trusted source of entertainment that
contributes positively to society”.

Henrik Tjärnström
VD och koncernchef, Kindred Group plc
Malta, 11 mars 2022
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Nyckeltal
Koncernen utvärderar fortlöpande verksamheten för att mäta resultaten
och bidra till att uppfylla koncernens strategi och mål.
Finansiella
Spelöverskott från lokalt
reglerade marknader

Intäkter (GBP)

Underliggande EBITDA1,2,3 (GBP)

1 259,6 m
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Definition: Spelöverskott (GWR) från
koncernens B2C-verksamhet plus andra
intäkter från den nyförvärvade B2Bverksamheten Relax Gaming.

Definition: Spelöverskott från koncernens
B2C-verksamhet som härrör från lokalt
reglerade marknader, som andel av totalt
spelöverskott.

Resultat: Intäktstillväxt på över 11 procent för
koncernens kärnverksamhet från föregående
års imponerade siffror, vilket uppnåddes trots
det tillfälliga stoppet på den nederländska
marknaden som påverkade fjärde kvartalet.
B2B-intäkterna från den nyförvärvade
verksamheten Relax Gaming bidrog med 4,4
miljoner GBP under året. Den tvåsiffriga
tillväxten har dock drivits av B2C-verksamheten
som presterade starkt inom både spel på
sportevenemang och Kasino och spel, detta på
en rad olika marknader.

Resultat: En ökning om 2 procentenheter från
föregående år när koncernen strävar efter att
nå sitt mål att vara en lokalt reglerad operatör
och generera hållbar vinst. Ökningen stöds av
det tillfälliga aktivitetsstoppet på den
nederländska marknaden som påverkade
fjärde kvartalet (nyckeltalet för fjärde kvartalet
ökade kraftigt till 77 procent). Om
licensansökan godkänns förväntar sig
koncernen att ytterligare öka detta nyckeltal vid
återinträdet på den nederländska marknaden
under andra kvartalet 2022.

Underliggande EBITDA-marginal1,2,3

Kontant utdelning till aktieägarna (GBP)

Resultat per aktie1 (GBP)

26 %

140,9 m

1,31

30

150

1.50

25

125

20

25

23

26

140.9

140.2

100

Definition: EBITDA före kostnader för
omstrukturering av personal,
förvärvskostnader, tvistig regulatorisk sanktion,
övriga vinster/-förluster och vinst på
omvärdering av tidigare aktieinnehav till verkligt
värde när koncernen övertog kontrollen.
Resultat: Ännu ett rekord för underliggande
EBITDA, med en tillväxt på 15 procent från
föregående år. Det har möjliggjorts genom
intäktstillväxten i kombination med koncernens
fortsatta fokus på kostnadskontroll och
effektiviseringar, främst genom
försäljningskostnader och
administrationskostnader, trots svåra
jämförelsesiffror och tillfälligt stoppad aktivitet
på den nederländska marknaden som
påverkade fjärde kvartalet 2021.
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Definition: Underliggande EBITDA som andel
av intäkterna.

Definition: Ordinarie betald utdelning plus
återköp av egna aktier.

Resultat: Koncernen fortsätter att fokusera på
att bygga upp en skalbar affärsmodell vilket
kommer att vara avgörande för framtida tillväxt
och underliggande EBITDA. Marginalökningen
från föregående år är ett resultat av att
koncernens arbete med att fokusera på att
hitta möjliga effektiviseringar inom samtliga
kostnadsområdet nu ger utdelning. Ökningen
har också uppnåtts trots en tillfälligt stoppad
aktivitet på den nederländska marknaden som
påverkade fjärde kvartalet 2021.

Resultat: Betald utdelning i förhållande till
utdelning för 2020 om totalt 74,5 miljoner GBP
samt köp av stamaktier om 66,4 miljoner GBP
gjordes under året. Under föregående år
gjordes inga utbetalningar eftersom styrelsen
drog tillbaka sin tidigare rekommendation om
utdelning från 2019 till följd av osäkerheten
som skapades av covid-19 i början av 2020.
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Definition: Resultat efter skatt hänförligt till
ägarna i Kindred Group plc dividerat med viktat
genomsnittligt antal utestående aktier (se not
10 på sidan 149).
Resultat: Den positiva effekten från
underliggande EBITDA har rört sig nedåt i
resultaträkningen, och lett till att resultat per
aktie ökat med 79 procent från föregående år.
Nyckeltalet påverkades under 2021 av en
engångsvinst om 71,3 miljoner GBP som en
följd av förvärvet av Relax Gaming (se not 4 på
sidorna 147 och 148). Justerat för denna
betydande post uppgår nyckeltalet till 0,99 GBP,
vilket fortfarande är en betydande ökning från
föregående år i takt med att koncernen
fortsätter att tillföra aktieägarvärde.

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information
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Definition: Nettokassa genererad från
verksamheten exklusive rörelser i
kundtillgodohavanden, minus kassaflöde från
investeringsverksamhet (inklusive förvärv) och
betalningar för leasingbetalningar.
Resultat: Koncernen fortsatte att generera ett
starkt fritt kassaflöde under 2021, drivet av den
underliggande verksamhetens stabila resultat.
Minskningen om 14 procent från föregående år
påverkades främst av förändringar i
rörelsekapitalet som kan variera väsentligt. Under
2021 påverkades den främst av skillnaden i
aktivitet mellan fjärde kvartalet 2020, stimulerat
av effekten från covid-19, och fjärde kvartalet
2021, påverkat av den minskade aktiviteten efter
aktivitetsstoppet på den nederländska marknaden.
Det skedde också betydande variationer som
orsakades av tidpunkten för fakturering och
betalning av kostnader i slutet av varje år.

Andel kunder som anser att Kindreds
varumärken erbjuder en pålitlig
spelupplevelse

Andel spelöverskott från högriskkunder
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Definition: Kunder som besvarar en
kundnöjdhetsundersökning och anser att
Kindreds varumärken erbjuder en pålitlig
spelupplevelse. Frågan ställs till kunder inom
olika varumärken och marknader. Andelen
motsvarar kunder som svarar ”håller med i hög
grad” och ”håller med”.

Definition: Kunder som har stängt sitt konto till
följd av beroende, eller meddelat Kindred att de
har ett spelproblem, eller har stängt av sig
själva i 6 månader eller mer. Det omfattar
också kunder som har identifierats av Kindreds
spelarövervakningssystem (PS-EDS) att löpa
högst risk.

Resultat: Andel kunder som anser att Kindreds
varumärken erbjuder en pålitlig spelupplevelse
ligger kvar på samma nivå som 2020 med 86
procent.

Resultat: Andelen intäkter från osunt spelande
har varierat något under året. För fjärde
kvartalet 2021 uppgick andelen till 4,0 procent,
något lägre än de 4,3 procent som gällde för
fjärde kvartalet 2020.

Investeringar i immateriella tillgångar
(GBP)

Andel inköpt el från förnybara källor

Bidrag till sport genom sponsring och
samarbeten (GBP)
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Definition: Investeringar i immateriella
tillgångar inklusive aktiverade
utvecklingskostnader, mjukvara och långsiktiga
spellicenser (se not 11 på sidorna 150 till 152).
Resultat: Koncernen fortsätter att göra
betydande investeringar i att utveckla sin
plattform, för att kunna erbjuda kunderna den
bästa tekniken. Investeringarna har ökat under
2021 från 2020 på grund av riktade
personalökningar i koncernens tekniska team
och ett förstärkt utvecklingsarbete inom
koncernens nyförvärvade B2B-verksamhet.
Återstående ökning är hänförlig till globala
exklusiva rättigheter till ett flertal slotspel, vilket
förväntas driva framtida intäktstillväxt samt
fortsatta investeringar i licenser att verka på
USA-marknaden.

61.3

N/A
2018

N/A
2019

N/A
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Definition: Andel inköpt el producerad av
förnybara källor.
Resultat: Under 2021 kom 61,3 procent av vår
inköpta el av förnybara källor. För den
återstående elförbrukningen har vi
kompenserat utsläppen genom att köpa
certifikat för förnybar el.

N/A
2018

N/A
2019

38.3

41.3

2020
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Definition: Investeringar i sportsponsring samt
globala och lokala samarbeten så som
GoRacingGreen, nätverket European Football for
Development med flera.
Resultat: Våra utlägg på sportsponsring har
minskat något jämfört med 2020 på grund av att
vissa långfristiga kontrakt löpte ut 2020.

1 Siffrorna för 2018 redovisades innan IFRS 16 ”Leasingavtal” trädde i kraft den 1 januari 2019 och siffrorna för
2019 och 2020 är därför inte direkt jämförbara.
2 Se not 30 på sidan 164 för en avstämning av koncernens alternativa nyckeltal med de mest direkt jämförbara
nyckeltalen som redovisas i enlighet med IFRS.
3 Under 2021 har definitionen av underliggande EBITDA uppdaterats. Jämförelsesiffrorna har uppdaterats i
enlighet med detta och är därför inte jämförbara med dem som rapporterats för tidigare år. För mer information,
se not 30 på sidan 164.
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Sex skäl att investera
i Kindred-aktien

1

En stor och växande underliggande marknad
Spelöverskottet på den konjunkturoberoende globala onlinespelsmarknaden bedöms
uppvisa en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 10,3 procent mellan 2021 och 2026,
drivet av en allt snabbare övergång från fysiska spel till onlinespel. Den globala
onlinespelsmarknaden bedömdes uppgå till 66 miljarder GBP 2021, motsvarande 31,7
procent av den totala globala spelmarknaden (uppskattad till 208 miljarder GBP).
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Kindred spelöverskott
per produkt 2021 (%)

En ledande onlinespelsoperatör
med en diversiﬁerad närvaro
Kindred är världens fjärde största onlinespelsoperatör sett till
spelöverskott, med 31,9 miljoner registrerade kunder. Med tekniken
som gemensam nämnare är våra intäkter väl spridda sett till
varumärken, produkter och geografier, vilket stöder stabilitet och
möjliggör skalbarhet.
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Västeuropa: 63%
Norden: 23%
Central-, Öst och
Sydeuropa: 9%
Övriga: 5%

Sportspel: 44%
Kasino och spel: 52%
Poker: 2%
Övrigt: 2%

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

3

4

Kindred har en stark historia av intäktstillväxt med en CAGR på 23
procent mellan 2011 och 2021 samt operativ effektivitet. Genom vår
datadrivna strategi och helt skalbara plattform bygger vi hållbara och
långvariga kundrelationer. Med hjälp av våra starka varumärken och
attraktiva produkter fortsätter vi att utöka vår kundbas och vinna
marknadsandelar på olika marknader.

Nordamerika håller snabbt på att bli världens största
reglerade onlinespelsmarknad, med en uppskattad
marknadsstorlek på 35 miljarder dollar till 2026. I slutet av
2021 hade Kindred villkorad tillgång till 11 av de 30 mest
folkrika delstaterna i USA, och kommer att expandera till
Kanada med en förväntad licens för direkt
marknadstillträde i Ontario under andra kvartalet 2022.
Genom vår selektiva strategi ”delstat-för-delstat”, vår
lokala expertis och gedigna erfarenhet kommer vi att
fortsätta att bredda vår erbjudande av flera varumärken i
regionen i syfte att göra Nordamerika till en av våra
största marknader de närmaste åren.
Prognos för onlinespelmarknaden i Nordamerika

En stabil grund för fortsatt långsiktigt
lönsam tillväxt
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6

Ett tydligt fokus på hållbarhet
Kindreds syfte är att omvandla spelandet genom att vara en pålitlig källa
till underhållning som bidrar positivt till samhället. Ett av våra prioriterade
områden är ansvarsfullt spelande, och genom vår branschledande
strategi strävar vi efter att garantera att inga av våra intäkter kommer från
osunt spelande till slutet av 2023. Vårt arbete ger ett långsiktigt stöd till
intjäningsförmågan, minskar volatiliteten och osäkerheten och stärker vår
förmåga att locka och behålla de bästa talangerna.

Journey towards zero

En lönsam affärsmodell med stark
underliggande kassaﬂödesgenerering
Kindred har en historik av lönsamhet och ett starkt
kassaflöde. Den stark balansräkningen och
kassaflödesgenereringen lägger grunden för fortsatta
investeringar i både organisk tillväxt och selektiva förvärv.
Den totala utbetalningskvoten för utdelningar och
aktieåterköp ska över tid motsvara cirka 75 procent av det
fria kassaflödet*.
/MRHVIH*VMXXOEWWEƽʯHI(GBPm)
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* Fritt kassaflöde definieras som
kassaflöde från verksamheten
exklusive förändringar i
kundtillgodohavanden, minus
kassaflöde från
investeringsverksamhet (inklusive
förvärv) och betalningar för
hyresskulder.
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Transforming
gambling

Trender på
vår marknad

Hur vi
skapar värde

Vår
strategi

Trender på vår marknad
Kindred är verksamt på
onlinemarknaderna för vadslagning
och spel som sammanlagt hade ett
totalvärde på 66 miljarder GBP 2021
och förutspås uppgå till 73 miljarder
GBP 2022.
Tillsammans med lotterier utgör dessa marknader det
som kallas onlinespelindustrin. Samhällets digitalisering
och de lokala marknadsregleringarna och onlinespel
skapar tillsammans stora möjligheter för operatörer som
kan anpassa sig och finansiera tillväxt och innovation. Vi
kan sammanfatta de huvudsakliga marknadstrenderna
enligt följande.

En växande bransch
År 2020 utgjorde onlinespelsmarknaden 28,7 procent av den totala
spelmarknadens 184,6 miljarder GBP, en siffra som 2021 förväntas nå
31,7 procent.
Trots att det har gått nästan 30 år anser vi fortfarande att övergången
från fysiska spel till onlinespel är i sin linda, eftersom onlinespelindustrin
har vuxit med i genomsnitt omkring 13 procent per år det senaste
årtiondet, samtidigt som tillväxten inom den fysiska branschen i princip
var obefintlig. Ökningen av marknadsandel från 17,1 procent 2019 till
siffrorna för 2020–2021 fick en stor skjuts framåt av den påtvingade
nedstängningen av många fysiska spelbutiker till följd av pandemin.
Samtidigt som prognoserna visar att onlinespelens andel troligen
kommer att minska något när de fysiska butikerna öppnar igen så
fortsätter den absoluta marknadsstorleken att öka och övergången mot
onlinespel fortsätter. I Europa utgjorde onlinespel nästan hälften av den
totala marknaden under 2020 och de förutspås bibehålla sin andel.
Sammantaget drivs också onlinespelens tillväxt av ytterligare
produktinnovation och utveckling, fortsatta regleringar, särskilt i USA, och
tillväxten av mobilspel.

Lokala marknadsregleringar
Övergången till lokala marknadsregleringar och licenssystem för
onlinespel är en ökande trend i Europa och Nordamerika.
Det har skett en stor övergång i hela Europa på området, där
Nederländerna är det senaste exemplet 2021, och den sista största
marknaden att göra övergången. Regleringar bygger ofta på en allmänt
utbredd negativ uppfattning om spel. De är inriktade på strängare
kontroller av identifiering av deltagare och deras omständigheter samt
begränsningar av marknadsföring och bonuserbjudanden, för att försöka
stoppa överdrivet eller osunt spelande. Detta ökar komplexiteten för
operatörerna och minskar marginalerna genom högre spelskatter.
Samtidigt ger det fördelar för större operatörer som har förmågan att
bygga upp den infrastruktur som krävs för att uppfylla regleringarna och
de ekonomiska medlen att klara strängare krav. Operatörerna har
anpassat sig till den nya marknadsrealiteten, som ger säkerhet och
stabilitet (och självklart skydd av spelarna) och samarbetar med
tillsynsmyndigheterna för att säkerställa att lokalt licensierade operatörer
förblir det mest attraktiva valet.

Digital underhållning och ett generationsskifte
Vår bransch uppstod i mitten av 1990-talet när sportspel och kasinospel
blev tillgängliga på datorer. På så sätt är de en del av den bredare
omvandlingen av den digitala underhållningen.
Den allt snabbare digitaliseringen av samhället fortsätter att omvandla
konsumentbeteenden online på många marknader, till exempel
detaljhandel, resebokningar, nyheter och informationsmedia – och
underhållning är inget undantag. Generationsskiftet spelar också en roll
och spelkunderna förväntar sig i allt högre grad att kunna ta del av sin
spelunderhållning när som helst, var som helst och på vilken enhet de vill.

12 _ Kindred Group plc Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Den nordamerikanska marknaden öppnas upp
Sedan upphävandet av Professional and Amateur Sports Protection Act
(PASPA) i USA 2018 kan olika delstater välja om och när de ska legalisera
och reglera onlinesportspel och andra spel. Kanada håller nu på att göra
samma sak och den mest folkrika provinsen, Ontario, är först ut att
öppna sin marknad.
Nordamerika ses generellt som den största marknadsmöjligheten hittills
för onlinespelindustrin och lockar därmed några mycket ambitiösa och
välfinansierade operatörer.

Marknadskonsolidering och ändrad
dynamik på utbudssidan
Den genomsnittliga storleken på spelbolagen ökar. Det är en etablerad
global trend eftersom operatörerna letar efter förvärvsmål som kan ge
skalfördelar eller som ett sätt att gå in på en marknad.
Konsolideringen påverkar också dynamiken på utbudssidan. Hittills har
många framgångsrika operatörer marknadsfört spelupplevelser för
konsumenter som bygger på produkter huvudsakligen inköpta från
B2B-leverantörer. Konsolideringen inom bland annat utbudsbasen leder
till att produkterna blir likformiga handelsvaror. Detta i sin tur leder till en
trend att operatörerna satsar på intern produktinnovation och
produktutveckling.
Onlinespelandets marknadsstorlek (GPBm) och andel av totalt spelande (%)
120,000

100%
107,195

100,000

99,932
92,973

60%

73,184
65,960

60,000

50%
40%

52,928

40,000
20,000

21,580

24,354

2013

2014

0

30,355

27,086

2015

2016

Koncernen
CSAT (Q4)

100

100

75%

20%

2017

2018

75 84.3%

83.5%

25

25

5

8.9

0

CSAT:
Kundnöjdhet

2022e

2023e

2024e

2025e

2026e

0%
Källa: H2GC

15
10

2021

2021e

20

50

2020

2020

Koncernen
NPS (Q4)

50

0

2019

Onlinespelandets andel av totalt spelande

Kundtjänst
CSAT (Q4)

74%

30%
10%

Bruttointäkter online

75

34,354

43,118

38,702

80%
70%

85,070

80,000

90%

10.7

0
2020

2021

2020

2021

NPS: Net
Promoter Score

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Kindred Group plc _ 13

Transforming
gambling

Trender på
vår marknad

Hur vi
skapar värde
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Hur vi skapar värde
Vi arbetar för att omvandla spelandet genom att vara en pålitlig
källa till underhållning som bidrar positivt till samhället.

Vad vi strävar efter att uppnå

De tillgångar vi använder

Med en tydlig långsiktig strategisk
inriktning och investeringar i en unik,
säker och trygg spelupplevelse strävar
vi efter att skapa verkligt värde för alla
intressenter.

Att investera i och effektivt använda
strategiskt viktiga tillgångar
säkerställer att vi har allt vi
behöver för att skapa värde för våra
intressenter.

Vår marknad och vad som särskiljer oss

Tillitsfulla relationer med kunder och
samhälle

Vi verkar på lokalt reglerade marknader i Europa,
Australien och Nordamerika, med flera varumärken
som ger en global skala och en lokal aktualitet. Vi
fokuserar på ett differentierat erbjudande och ett
aktivt engagemang i lokalsamhällena.

Inriktade på kundupplevelser av hög klass
Genom att sätta kundernas trygghet i centrum för allt
vi gör förbättrar vi ständigt deras digitala
underhållningsupplevelse.

Investerar i innovation, teknik och
företagskultur
Vi ser till att vara en föregångare i branschen genom
stora investeringar i utvecklingen av vår egen teknik,
en unik produktsvit och vår innovativa företagskultur.

Arbetar för en trygg spelupplevelse
Att ge kunderna en trygg och schyst spelupplevelse
bygger tillit och säkerställer att de kan njuta av att
spela fullt ut. Därför har vi en ambition att ha noll
intäkter från osunt spelande till 2023.

Att förtjäna och behålla en hög tillit från kunderna
och samhället är avgörande för att vi ska bedriva
verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Vi
övervakar löpande vår tillitsnivå och människors
förväntningar på oss.

Investeringar i teknologi
Onlinespel är en högteknologisk bransch och
kräver stora investeringar i teknologi och
egenutvecklade resurser, som Kindred Sportsbook
Platform. Det är också nödvändigt att erbjuda en
utmärkt kundupplevelse, att följa regelverken och
se till att kunderna är trygga.

Ett dynamiskt team och en dynamisk
företagskultur
Med ett mångsidigt team av 67 nationaliteter på 18
marknader har vi en engagerad och multikulturell
personalstyrka som bidrar till den härliga ”Kindredandan”.

Finansiella styrka
En icke-cyklisk och starkt kassagenererande
verksamhet ger oss finansiell styrka och möjlighet
att växa.
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Det värde vi skapar

Vi bedriver verksamhet inom nio
konsumentinriktade spelvarumärken
som ger våra kunder digital
underhållning i produktsegmenten
sportspel, kasino och spel samt poker.

Som ett globalt digitalt underhållningsföretag
skapar vi värde för våra intressenter och
samhället genom att bedriva verksamhet
som ett professionellt, effektivt, skalbart och
ansvarsfullt företag.

Sportspel

Värde till kunderna

Vårt flaggskepp sportspelsmärket Unibet gav odds på
419 000 evenemang i 60 olika sporter och över 270
000 häst- och hundkapplöpningar under 2021.
Sportspel erbjuds antingen genom vår
egenutvecklade spelprodukt Kindred Racing Platform
eller genom externa leverantörer som Kambi.

Våra kunder gillar spänningen
hos våra spelprodukter i en trygg
och ansvarstagande miljö. Vi
övervakar deras beteende och
hjälper kunderna att behålla
kontrollen.

Marknadsposition

Värde till medarbetarna

Kindred grundades som ett sportspelbolag och har
en marknadsledande ställning i Europa och
Australien. Inträdesbarriärerna för sportspel är högre
än för andra produktsegment.

Kasino och spel
Vi fokuserar på lokala eller hyperlokala varumärken
inom segmentet Kasino och spel, eftersom spel är
mer generiska på grund av det stora antalet
leverantörer och lägre Inträdesbarriärer. Genom
förvärvet av Relax Gaming kan vi också erbjuda unikt
innehåll och spel till kunder på alla marknader.
Marknadsposition
Kindreds marknadsposition har förbättrats sedan
förvärvet av Relax Gaming, eftersom vi nu kan
differentiera våra produkter mot kunderna och bygga
egna spel.

Vi erbjuder medarbetarna en stark,
värdedriven företagskultur, en
vänlig arbetsmiljö med möjlighet till
distansarbete, attraktiva
fortbildnings- och
utvecklingsmöjligheter och
konkurrenskraftiga förmåner.

Värde till aktieägarna
Våra 51 170 aktieägare får
utdelning på sin investering i form
av ökat aktievärde och kontant
utdelning.

Värde till samhället

Vår pokerprodukt förblir stark med en trogen
kundbas. Unibet Open är en populär turnering i
pokervärlden.

Vi bidrar till lokalsamhällena
genom att samarbeta med
idrottsorganisationer, stödja
samhällsprojekt, investera i
aktiviteter för ansvarsfullt
spelande och erbjuda
arbetstillfällen.

Marknadsposition

Värde till affärspartners

Vi har en stark position i pokersegmentet tack vare
vår unika produkt som tillhandahålls exklusivt till
Kindred av Relax Gaming.

Som en stabil samarbetspart för
våra leverantörer och partners
erbjuder vi externa företag en
grund för intäkter, sysselsättning
och teknisk utveckling.

Poker

75 %

nöjdhet med
kundservice under Kv4

48

eNPS-poäng (90 %
GPTW)

37,3 %
totalavkastning

356,3 m

GBP betalt i bolags- och
spelskatter samt sponsring

2 248

affärspartners under 2021
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Transforming
gambling

Trender på
vår marknad

Hur vi
skapar värde

Vår
strategi

Vår strategi
Vår strategiska inriktning
Vårt strategiska mål är att generera lönsam tillväxt på lokalt
reglerade marknader. Vi har identiﬁerat fem strategiska teman
som fokus för våra investeringar de närmaste åren, för att
säkerställa att vi kan dra nytta av de makrotrender vi har
identiﬁerat på marknaderna.

Att uppnå vårt syfte är det högsta mål
som de fem strategiska målsättningarna
inriktas på; det är vårt riktmärke. Två
målsättningar är inriktade på en
balanserad portfölj av marknader i olika
mognadsskeden, medan tre
målsättningar är inriktade på de resurser
som ska säkra våra framgångar.
1. Upprätthålla starka kärnmarknader för
att stödja våra kommersiella
ambitioner En stark position och ett
stabilt resultat på våra kärnmarknader,
främst i Europa, genererar lönsam
tillväxt och starka kassaflöden som
stödjer våra ambitioner på andra
marknader.
2. Stabil etablering för Kindred i
Nordamerika Vi gick in i USA 2019 och
expanderar vår verksamhet och närvaro
gradvis i Nordamerika, som omfattar
några av de snabbast växande lokalt
reglerade marknaderna i världen.
3. Ett produktfokuserat företag som
utmärker sig inom kundupplevelser Vi
erbjuder kunderna spännande
upplevelser baserade på ett brett utbud
av spelprodukter och spel. Vi ska stärka
vår produktkontroll och förmåga att
differentiera vårt erbjudande.
4. Konkurrensfördel genom utmärkt
efterlevnad och hållbarhet Vi har en
tydlig ambition att bedriva hållbar
verksamhet som är framgångsrik
genom att följa lokala marknadsregler.
Dessutom har vi en branschledande
strategi för ansvarsfullt spelande, en
fråga som blir allt viktigare för många
regeringar och investerare, kunder och
medarbetare.
5. En skalbar verksamhet baserad på en
plattform i världsklass Storskalighet
skapar möjligheter för en organisation
att sänka kostnaderna och öka
effektiviteten. Vi kommer att fortsätta
att fokusera på att utveckla en skalbar
teknisk plattform och en operativt
effektiv organisation.
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Our purpose
To transform gambling by being a trusted source
of entertainment that contributes positively to society.

Strong proﬁts
in locally
regulated markets

A balanced portfolio

Maintain strong core
markets to support our
commercial ambitions

Firmly establish
Kindred across
North America

Our strategic enablers
The capabilities we need to succeed

A product-focused
company that excels in
customer experience

A competitive advantage
through excellence in
compliance and
sustainability

A scalable
business based on a
world-class platform

The driving force of our business
A diverse high-performing team that lives our values
We are
individuals united

We dare
to challenge

We build
on trust

We seek
to innovate

We believe
in friendship
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Vår strategi
fortsättning

1. En balanserad, lönsam portfölj
på lokalt reglerade marknader
Sträva alltid efter att ha de bästa erbjudandena och produkterna
En stark position och ett stabilt resultat på våra kärnmarknader, främst i Europa, genererar lönsam tillväxt
SGLWXEVOEOEWWEƽʯHIRWSQWXʯHNIVZʟVEEQFMXMSRIVTʟERHVEQEVOREHIV

1

Marknadstrender i fokus:
—En växande bransch
—Lokala marknadsregleringar
—Digital underhållning och
generationsskifte

Vår främsta drivkraft

En rad framgångsfaktorer

Vi ser de reglerade europeiska och
australiska marknaderna som vår främsta
drivkraft. Dessa marknader svarar för
merparten av vår verksamhet, vilket
innebär att uppbyggnaden och
bibehållandet av en stark och lönsam
närvaro här är det som finansierar våra
nordamerikanska investeringar och
expansionsambitioner. Kärnmarknaderna
måste därför bära sina egna kostnader,
vilket leder till ett fokus på ett antal utvalda
marknader där vi strävar efter att stärka
våra ledande positioner och göra det
mesta av de tillväxtmöjligheter vi
identifierar. På så sätt kan vi, på
marknader där utsikterna inte
nödvändigtvis rättfärdigar vidare
investeringar, ändå fokusera på att vara
smarta och effektiva och bibehålla
lönsamheten.

Vi följer ständigt de marknader som
regleras eller omregleras, redo att agera
baserat på de åtgärder som har varit
framgångsrika på våra övriga europeiska
marknader. Här ingår: partnerskap med
proffsidrottslag och turneringar;
samarbeten med tillsynsmyndigheter för
att fokusera på tillförlitlighet och ansvar;
bygga vidare på vår pionjärstatus; göra
strategiska förvärv samt att etablera eller
upprätthålla närvaro i lokalsamhällen.
Nedan går vi igenom ett urval av våra
framgångsrika kärnmarknader.
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Hållbarhet

Frankrike – stöd till lokal idrott och
nära samarbete med
tillsynsmyndigheten
Den franska marknaden har vart reglerad
sedan 2010, med enbart sport,
hästkapplöpningar och poker tillåtet online
– kasino är förbjudet. Grunden till vår
framgång är partnerskap med
proffsidrottsvarumärken som Paris Saint
Germain inom fotboll och Stade
Toulousain inom rugby samt enskilda
namn inom basket, UFC (amerikansk
kampsportsorganisation) och boxning. Än
viktigare är att vi stödjer gräsrotsidrotten,
och till exempel köper fotbollsutrustning
till fler än 10 000 amatörspelare varje år.
Över 92 procent av nätkunderna spelar via
mobilen och Unibet är sportboksappen
nummer ett i Frankrike. Vi är också kända
som en ansvarsfull operatör, som har ett
nära samarbete med tillsynsmyndigheten
och idrottsföreningarna för att bekämpa
spelmissbruk, sätta gränser för spelarna,
betala våra skatter och upprätthålla ett
sporterbjudande som är begränsat till de
största utfallen.
Sverige – toppsponsring samtidigt
som vi anpassar marknadsföringen
till reglerna
I januari 2019 blev Sverige en reglerad
marknad och vi beviljades licens för
onlinespel. Vi driver nu fyra framgångsrika
varumärken: Unibet, MariaCasino, bingo.
com och Storspelare. Vi stärkte vår
närvaro som toppoperatör genom att ta
över som huvudsponsor av Svensk
Elitfotbolls båda toppligor – en milstolpe
för både onlinespel och fotboll, eftersom
tidigare sponsorn under 85 år hade varit
Sveriges spelmonopol.
Vi har framgångsrikt lyckats anpassa oss
till den reglerade marknaden på många
sätt. Med våra avancerade datasystem
har vi kunnat bidra till idrottsföreningarnas
kamp för att få bort matchfixning,
samtidigt som vi också kan upptäcka och
styra bort de kunder som behöver en paus
från spelandet. Ur ett kommersiellt
perspektiv är i synnerhet vår mix av
marknadsföringsmedier fullständigt olik
den från före regleringen, i den mån att
utgifterna snarare läggs på sponsring och
databaserad marknadsföring än till
utdelning av bonusar. Vi har kunnat
hantera denna övergång och samtidigt
öka vår lönsamhet, vilket är ett bevis på
vår framgång i en reglerad miljö.

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Rumänien – använder
regleringsramarna till vår fördel
Sedan regleringen för sex år sedan har
Rumänien vuxit till att bli en av våra
viktigaste marknader, där vi driver Unibet
och Vlad Cazino, ett hyperlokalt
kasinovarumärke. Regleringsramarna
tillåter en närvaro för våra varumärken i
nästan alla befintliga reklamkanaler, på
vissa villkor.
Ett bra samarbete med
tillsynsmyndigheterna kring detta och
kring initiativ för ansvarsfullt spelande ger
en utmärkt marknadsmiljö som har
bidragit till vår stadiga tillväxt, med intäkter
som har ökat med 158 procent mellan
2018 och 2021. De reklambegränsningar
som finns inom reglerna har lett till att vi
har prövat olika kampanjer och PR, vilket
har gett oss en tydlig bild av vilka som
stödjer tillväxt och lönsamhet. Här ingår
LED-skärmar i rumänsk fotboll som
hjälper oss att nå en bredare publik,
samtidigt som vi skapar lyckade åtgärder
och investerar där vi ser värde.

Nr. 1

Frankrike: Unibet är sportboksappen
nummer ett

158 %

Rumänien: intäktstillväxt för Unibet och
Vlad Cazino

Noll

Storbritannien: vår teknik möjliggör en
effektiv strategi för säkrare spelande, med
målet att nå noll intäkter från osunt
spelande. Läs mer på sidan 31

5 år

Australien: Unibet är sponsor till Sydney
Roosters, vilket ökar medvetenheten om
varumärket
Storbritannien – ökade förvärv
parallellt med samhällsansvar
På den brittiska marknaden har förvärven
av Stan James 2015 och 32Red 2017 gett
koncernen ett tillskott av duktiga talanger
och expertis om den brittiska marknaden.
Vi har tillfört en tydlig förmåga att
accelerera tillväxten hos förvärvade bolag
för att fortsätta ta marknadsandelar. För

32Red har vi en tydlig avsikt att bli
kasinovarumärket nummer ett i
Storbritannien, medan Unibet är ett av de
snabbast växande
sportspelsvarumärkena i Storbritannien,
där vi drar nytta av hela potentialen hos
vår interna hästkapplöpningsprodukt.
Vi fortsätter vår proaktiva dialog med
tillsynsmyndighet och regering för att
förespråka positiva och effektiva
förändringar. Vi har omvandlat
sponsringsmodellen, så att vi gynnar både
idrottsföreningen och lokalsamhället. Ett
exempel är att använda fotbollens kraft för
att förbättra mäns psykiska hälsa eller
samarbeta med Go Racing Green för att
göra kapplöpningar inkluderande.
Lanseringen av vår resa mot noll fick stor
uppmärksamhet i brittisk media och har
medfört att vi har kunnat visa hur data och
teknik kan ligga bakom en avancerad och
effektiv strategi för säkrare spelande – ett
koncept som står i centrum för vår
affärsmodell.
Australien – leda innovation och
lokala samarbeten
Den australiska spelmarknaden är en
mogen marknad som varit reglerad sedan
2001. Vårt marknadsinträde skedde genom
förvärvet av Betchoice 2012, och de
branschkunskaper och tekniska kunskaper
som vi förvärvade var avgörande för
utvecklingen av EGR-prisbelönta Kindred
Racing Platform (se fallstudie på sidan 27),
som lanserades i mitten av 2019.
Kapplöpningsplattformen har varit
drivkraften bakom vår lokala tillväxt. Lokal
sponsring är också avgörande för
framgångar och Kindreds femåriga
sponsring av ett av Australiens
professionella rugbylag, Sydney Roosters,
fortsätter att ge stark varumärkeskännedom
tillsammans med våra samarbeten med
ledande galopptränare runt om i landet.
Att skapa ett positivt budskap och ge något
tillbaka till samhället är också viktigt, och
våra australiska medarbetare arbetar för
förbättrad psykisk hälsa tillsammans med
GOTCHA4LIFE och Sydney Roosters. I
februari 2021 certifierades Kindred Australia
som en av Australiens bästa arbetsplatser
av Great Place To Work.
Dessa initiativ fortsätter att hjälpa våra
medarbetare att ge intressenterna en bild av
hur vi bidrar till samhället genom skatter,
produktavgifter och proaktiva åtgärder som
dessa.
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Vår strategi
fortsättning

1. En balanserad, lönsam portfölj på lokalt reglerade marknader

Belgien – kom
in från första
början och leder
fortfarande
Fördel som pionjär. Stark närvaro i media. Tillförlitlig
operatör med ett tydligt fokus på hållbart och
ansvarsfullt spelande. Lokal prägel. Vår etablering
i Belgien kombinerar alla faktorer som krävs för
framgång på en reglerad marknad.

5 år
2018 blev Unibet tröjsponsor till en av Belgiens
mest berömda fotbollsklubbar, Club Brügge,
vilket följdes av en omedelbar framgång när
OPYFFIRZERRƽIVEPMKEXMXPEVIJXIVZEVERHVE
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Det hela började 2010 när de belgiska
lagarna om hasardspel från 1999
anpassades till den nya digitala världen.
Det krävdes att onlinehasardspel skulle
bli en förlängning av de fysiska
motsvarigheterna inom tre kategorier:
kasino, spelautomater och sport.
Eftersom det bara fanns nio kasinon i
Belgien begränsade detta de tillgängliga
kasinolicenserna. Det fanns också en
åtföljande lista över samtliga
medborgare som var avstängda från att
delta i hasardspel.
Unibet var den första stora internationella
plattformen som ansökte om licens.
Licensen för onlinesportspel beviljades i
juli 2012 och motsvarigheten för kasino i
november samma år. Vi inrättade från
början långvariga samarbeten med de
största nättidningarna, nationella
tv-kanaler och fotbollens högsta division
Pro League, med premiumplaceringar för
alla spelen i betal-TV. Att vara först i
dessa avgörande medieuppgörelser var
avgörande för att direkt etablera oss som
operatören nummer ett på marknaden.
År 2021 innehade vi fortfarande
ledartröjan och vi är med råge det mest
framgångsrika och välkända varumärket
i Belgien. Samma år innebar också en
debut för koncernen, nämligen att vi
förvärvade ett fysiskt kasino,
Blankenberge. Det var en tydlig signal till
alla intressenter, särskilt kunderna, om
vårt engagemang i Belgien. Vi angav
tonen och vi är här för att stanna.

vilket har setts inom många sektorer,
men även reklaminsatser från
licensierade operatörer. Detta har dock
lett till lobbying från allmänheten och
regeringen efter fotbollsturneringen Euro
2016, för att begränsa denna tillväxt.
Utifrån vår erfarenhet på det
internationella planet och som
marknadsledare i Belgien, har vi tagit
täten i debatten om värdet av en reglerad
marknad och betonat vikten av
ansvarsfullt spelande. 2018 bröt Unibet
ny mark igen och blev den första
operatören som lanserade en tv-kampanj
helt ägnad åt budskapet om ansvarsfullt
spelande, och lyfte fram de många
verktyg för ansvarsfullt spelande som vi
erbjuder våra kunder.
Läs mer under
Ansvarsfullt spelande
på sidan 60
Vi stödjer en faktabaserad diskussion
som uppmärksammar hur dagens
digitala värld faktiskt ser ut och där ett
schyst och tryggt spelande har en
berättigad plats i underhållningsmixen.
Därför kommer vi att fortsätta att förse
alla relevanta intressenter med data och
analys för att stödja denna hållning.

År 2018 blev Unibet tröjsponsor till en av
Belgiens mest berömda fotbollsklubbar,
Club Brügge, vilket följdes av en
omedelbar framgång när klubben vann
flera ligatitlar efter varandra. Men vår
sponsring av klubben sträcker sig längre
än en logga på tröjan. Vi har stöttat Club
Brügges stiftelse ”No Heart, No Glory”
genom att finansiera manuella
hjärtstartare till amatörfotbollsklubbar.
Inför fotbollssäsongen 2021–2022 blev
Unibet huvudsponsor till en andra stor
fotbollsklubb, Sporting Charleroi.
Hela sektorn för onlinespel har vuxit
kraftigt i Belgien till följd av en
kombination av flera faktorer: en tydligt
förbättrad kundupplevelse online och
ökad popularitet för smarta telefoner,
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Vår strategi
fortsättning

2. En ﬂerstegsstrategi
för Nordamerika
Sträva alltid efter att ha de bästa erbjudandena och produkterna
Vi gick in i USA 2019 och expanderar vår verksamhet och närvaro gradvis i Nordamerika,
som omfattar några av världens snabbast växande lokalt reglerade marknader.

2

Marknadstrender i fokus:
—En växande bransch
—Lokala marknadsregleringar
—Digital underhållning och
generationsskifte
—Den nordamerikanska
marknaden öppnas upp
—Marknadskonsolidering och
ändrad dynamik på utbudssidan

Marknadsmöjligheten

Vår syn på saken

Sedan upphävandet av Professional and
Amateur Sports Protection Act (PASPA)
2018 kan enskilda delstater i USA välja om
och när de ska legalisera och reglera
sportspel och kasino, vilket öppnar
dörrarna för en marknad som har
potential att bli enormt stor. Kanada har
antagit en liknande lagstiftning och nu har
den nordamerikanska marknaden
potential att bli världens största lokalt
reglerade onlinespelmarknad. Detta är
utan tvekan den största möjligheten som
vår unga bransch har sett och lockar
därför stora, ambitiösa och
välfinansierade aktörer till marknaden i
något som liknar en kapplöpning. Vi vet
att vi presterar väl under reglering och
anser att vi har en bra position att ta en
betydande marknadsandel och uppnå en
stark tillväxt.

2018 var den allmänna åsikten att den
största marknaden i världen höll på att
öppna sig och det fanns en känsla att det
är nu eller aldrig över den allmänna
rusningen mot marknadsinträde. Nu tre år
senare står det klart för alla att varje
delstat utgör en egen marknad, med egna
lagar att följa, egna verksamhetsregler
och egna kundtyper som intresserar sig
för olika produktaspekter och funktioner.
Till skillnad från Europa, som reglerades
under en period av tio år eller mer, öppnas
dessutom Nordamerika upp under en
kortare tidsrymd och vi måste göra
avvägda val angående potentiell
lönsamhet. Därav vår flerstegsstrategi
med selektiv expansion, som ändå den
kräver avsevärda investeringar och ett
genomtänkt tillvägagångssätt.
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Försiktig expansion
I stället för att jaga efter inträde i hela
regionen har vi kartlagt de möjligheter
som är mest relevanta för Kindred, plockat
russinen ur kakan i fråga om vår planerade
närvaro, och strävat efter att nå våra mål
för marknadsandel delstat för delstat i
enlighet med våra affärsplaner. Vi säkrar
marknadstillträde och medvetenhet
genom samarbeten med lokala enheter
som kasinon, ursprungsfolk, lotterier och
idrottslag. Samtidigt utökar vi vår
nordamerikanska organisation och bygger
upp verksamheten med en blandning av
erfarna europeiska Kindred-medarbetare
och lokala nordamerikanska experter. Vi
integrerar dessutom denna organisation i
koncernen för att säkerställa att vi har
tillgång till ett heltäckande register av
Kindreds operativa och tekniska kapacitet.

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Nordamerikansk expansion
NJ

PA

IN

VA

IA

AZ

ON

IL

OH

CA

Fas 1 – 2018–2019

Fas 2 – 2020–2021

Fas 3

Fas 4

Inledningsfasen

Expansion

Effektiv
verksamhet

Lönsam tillväxt

Vi inledde verksamhet i våra
första delstater och säkrade
marknadstillträde i de viktiga
delstaterna New Jersey och
Pennsylvania. Vi öppnade
med en extern plattform för
att få en snabb
marknadsstart, parallellt
med att vi etablerade och
byggde upp vårt lokala team
och en nordöstlig hubb för
att börja bygga upp
varumärket Unibet.

Expansion västerut genom
lanseringarna i Indiana,
Virginia, Iowa och Arizona.
Regleringarna kräver
partners för
marknadstillträde och vi har
inlett samarbete med
ledande lokala företag i
respektive delstat.
Expansionen hittills har skett
via externa plattformar med
fokus på
produktdifferentiering. Vi har
byggt upp vår
nordamerikanska plattform
som är redo för migrering.

Lanseringen av Kindreds
plattform i Nordamerika är
en viktig och avgörande
process. Efter att vi migrerat
New Jersey till plattformen
under 2022 kommer vi att
lansera den i alla resterande
områden där vi är aktiva.
Expansionen kommer att
fortsätta i övriga delstater
som vi har tillgång till och
den nordamerikanska
verksamheten kommer i allt
större utsträckning att bli
central för Kindredkoncernen.

Den nordamerikanska
verksamheten kommer att
vara i ett skede av skalbar
och lönsam tillväxt, med
sikte på att vara närvarande
på hälften av de 30 största
marknaderna.
Unibet kommer att bli ett av
huvudmärkena i regionen,
med en marknadsandel på
medelhöga ensiffriga tal.

Kanada – nästa förlovade land

Kindreds delstatslanseringar, 2021

Ett vinnande lag

Efter att ha antagit lagstiftning har det nu
kommit förslag på reglering i Ontario för
både sportspel och iGaming. Vi har planer
på en marknadslansering redan dag ett,
med start i Ontario. Vår strategi kommer
att likna den i USA, nämligen att plocka
russinen ur kakan i fråga om de
lämpligaste provinserna när de reglerar för
att öppna för verksamhet.

22 april, Virginia: Vi tilldelades ett av sju
fristående tillstånd för sportspel på mobilen
av Virginia Lottery i Virginia, för varumärket
Unibet Interactive, vilket gav direkt
marknadstillträde. Virginia är en av de
största delstaterna på den amerikanska
marknaden, och sportspel på mobilen
väntas få en årsomsättning på över 371
miljoner USD som mogen marknad.

Ontario förväntas bli en marknad värd 2,2
miljarder CAD (Eilers & Krejcik) som
mogen, vilket gör den till en av de största i
världen. Den kommer med största
sannolikhet att bli den femte största
marknaden i Nordamerika, efter det som
kallas de fyra stora amerikanska
delstaterna (CA, TX, NY och FL). Eftersom
dessa fortfarande väntar på att bli helt
reglerade, till 2023, kan Ontario bli den
största reglerade marknaden i
Nordamerika under en tid. En extra
dragningskraft för Kindred är att vi inte
kommer att behöva en partner för
marknadstillträde i Ontario – direkt
marknadstillträde genom
tillsynsmyndigheten kommer att skapa
ännu mer gynnsamma kommersiella
villkor.

1 september, Iowa: Vi inledde verksamhet
i vår femte delstat, Iowa, en andra del av
vårt partnerskap gällande flera delstater
med Caesars Entertainment. Avtalet har
undertecknats med Harrah’s Council
Bluffs Casino. Som Unibet lanserade vi
sportboksappen för mobil på både Apple
Store och Google Play Store, samtidigt
som starten på fotbollssäsongen.

Kindreds företagskultur är nyckeln till våra
framgångar i Europa och Australien, och
därför var en av våra målsättningar att ta
med oss denna kultur till USA. Däremot
insåg vi behovet att blanda våra
kunskaper från Europa med den bästa
lokala expertisen, eftersom det rörde sig
om en helt ny marknad för oss. För att
anpassa teamet efter behoven flyttades
en ledningsgrupp från Europa för att
tillsätta ledande befattningar inom
företagsledning, marknadsföring, finans,
affärsrätt och efterlevnad, medan lokala
rekryteringar omfattade ansvariga för
regleringsfrågor, produkter och olika
marknadsföringsbefattningar. För
närvarande omfattar teamet nästan 80
personer på kontor i New York, New
Jersey och Las Vegas.

9 september, Arizona: Vi inledde
verksamhet i vår sjätte delstat, Arizona,
genom partnerskapet med Quechanstammen i Fort Yumas indianreservat.
Som Unibet lanserade vi först den mobila
sportboken och fysiska butiker kort
därefter. Arizona är visserligen en
åretruntdestination för sport, men
lanseringen sammanföll med starten på
fotbollssäsongen.
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Vår strategi
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2. En ﬂerstegsstrategi för Nordamerika

Nyckeln är
hyperlokal
marknadsföring
Eftersom vi är ett nytt varumärke på en hårt
konkurrensutsatt, stor marknad strävar vi efter
att maximera vår exponering på de enskilda
regionala marknader där vi är verksamma. I
stället för att eftersträva nationella avtal är vårt
marknadsföringsarbete mycket snävt inriktat på
att skapa samarbeten där vi kan skräddarsy vår
exponering för de delstater där vi är verksamma.
När vi nu introducerar varumärket Unibet för de nordamerikanska
kunderna från noll är ett huvudfokus att ge kunderna anledning att lita
på oss. Att samarbeta med betrodda och populära franchisetagare är
därför en nyckel i vår strategi, vilket är skälet till att vi har inlett en rad
samarbeten med de stora sportvarumärkena på våra marknader.
Bland våra partners återfinns NFL-franchisetagarna Philadelphia
Eagles och Pittsburgh Steelers, NHL-franchisetagaren New Jersey
Devils, MLS-franchisetagaren Philadelphia Union och NASCAR-teamet
Stewart-Haas Racing. Det sistnämnda är ett utmärkt exempel där vårt
aktuella avtal med team Stewart-Haas Racing gör att vårt varumärke
syns på bilarna enbart i tävlingar på marknader där Unibets varumärke
har lanserats.
Vi fortsätter att vara innovativa med vår sponsring och strävar efter att
skapa ett starkt engagemang hos kunderna. Bland annat är de
nylanserade Steelers-kasinospelen med live-dealers först i branschen,
där kunderna i Pennsylvania kan spela sina favoritkasinospel i en helt
specialanpassad Steelers-miljö. Med hjälp av dessa
produktinnovationer kan vi knyta an till våra lags fans och det är tydligt
att de är populära, eftersom de tillhör våra främsta kasinospel.

5

Fem strategiska samarbeten
med välkända franchisetagare
för att bygga kundengagemang
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3. Öka vårt fokus på våra
produkter och kundupplevelsen
Våra strategiska förutsättningar –
de resurser vi behöver för att lyckas
Vi erbjuder kunderna spännande upplevelser baserade på ett brett utbud av spelprodukter och spel. Vi ska
stärka vår produktkontroll och förmåga att differentiera vårt erbjudande.

Strävar efter större differentiering

3

Kindred erbjuder kunderna spännande
upplevelser baserade på ett brett utbud av
spelprodukter och spel, vissa har vi
gemensamt med andra operatörer och
vissa är unika för Kindred. Vi har byggt
upp vår verksamhet på framgångsrik
försäljning och marknadsföring. Nästa
skede i vår tillväxt och utveckling blir att
omvandla vår affärsmodell och
konkurrenskraft genom ökad
produktkontroll och differentiering – i
kombination med att stärka vårt
framgångsrika fokus på kundupplevelsen.

Marknadstrender i fokus:
—Lokala marknadsregleringar
—Digital underhållning och
generationsskifte
—Marknadskonsolidering och
ändrad dynamik på utbudssidan
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Möjligheten att göra detta, och behovet,
drivs av ändrad branschdynamik och ett
vidareutvecklat regulatoriskt landskap. Att
fokusera på denna föränderliga miljö är
den nya verkligheten. Regulatoriska
kontroller håller på att förändra de
traditionella affärsmodellerna som byggde
på bonusar och marknadsföring, medan
våra allt mognare kärnmarknader börjar
bli mättade på utbudssidan där tendensen
är att produkterna blir likformiga
handelsvaror och vinstandelen från en allt
mer koncentrerad leverantörsbas kan bli
ett problem.

Strategirapport

Hållbarhet

Kontrollera upplevelsen
Vi är övertygade om att vinnarna i denna
hårt konkurrensutsatta, omreglerade
verklighet kommer att vara de som
utmärker sig i fråga om kundupplevelser
och produktdifferentiering. Med kontroll
över användarupplevelsen kan vi uppfylla
vårt varumärkeslöfte och erbjuda det som
är viktigt för kunden. I praktiken innebär
det en omfördelning av resurser till FoU
och innovation, inklusive investeringar i
förvärv, för att bygga upp denna starka
kapacitet. Det betyder inte nödvändigtvis
att alla delar av produktens värdekedja ska
hanteras internt, men innebär att ha
kontroll över de planer och aktiviteter som
skapar en konkurrenskraftig och
differentierad produktupplevelse.
Med ett så starkt fokus på omvandlingen
från en säljorganisation till en
kundupplevelseorganisation lägger vi allt
mer vikt vid vad våra kunder vill ha och
förväntar sig av oss. Det betyder att känna
till vad som är viktigt för kunderna. Vi har
utvecklat en ”leveransmodell” samt
dataverktyg som talar om för oss vilka
delar av kundupplevelsen som är viktigast
för kundlojaliteten. Dessutom kommer
förvärvet av Relax Gaming (läs mer på
sidan 28) att tillföra
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Övrig information

spelutvecklingskompetens som stärker
vårt produkterbjudande och ökar vår
förmåga att variera kundupplevelsen,
vilket också låter oss ta full kontroll över
våra poker- och bingoprodukter.

Watch & Bet: en premiär inom
onlinespel
I april lanserade vi Watch & Bet, en ny
funktion för sportvadhållning, en
livestreamingtjänst som gör det möjligt
för Unibets kunder att på mobilen följa
och satsa på livesänd sport utan några
avbrott i tittandet. Live-odds presenteras
kontinuerligt på skärmen vilket är helt nytt
i branschen. Produkten kommer att vara
tillgänglig på de flesta marknader i Europa
där Unibet är verksamt och kommer till en
början att erbjuda de två största ”in-play”sporterna, fotboll och tennis. Funktionen
lanserades till en början exklusivt på vår
iOS-app, men är nu även tillgänglig för
både Android och mobila webbläsare.
Sportspel vid direktsändning är ett
tillväxtområde som blir allt viktigare både
för spelindustrin och för Unibet, och
Watch & Bet kommer att förbättra
kundupplevelsen dramatiskt. Vi baserar
marknadsföringen av tjänsten på tre
egenskaper: snabbt, enkelt och

underhållande. Snabbt, för att det
möjliggör för våra kunder att följa
händelseutvecklingen och reagera direkt.
Enkelt, för att designen är smart och
intuitiv. Underhållande, för att detta är ett
helt nytt sätt att uppleva direktsänd sport
och spel.

Kindred Sportsbook Platform
I februari 2022 meddelade vi vår avsikt att
utveckla vår prisbelönta plattform för
hästkapplöpning, Kindred Racing Platform
(KRP), till en full sportboksplattform som
en del av vår strategi att stärka kontrollen
över kundupplevelsen.
Utöver denna nyhet meddelade vi att vi
har förlängt det aktuella leverantörsavtalet
med Kambi fram till slutet av 2026.
Arrangemanget ger en operativ trygghet
samtidigt som vi kan inrikta resurserna på
utvecklingen av vår interna sportbok.
I takt med att vi utökar vår globala närvaro
ser vi ett större behov av att erbjuda våra
kunder ett erbjudande som är relevant i ett
lokalt sammanhang. Det erfarna teamet
bakom Kindred Racing Platform är på
god väg med den tekniska processen
att expandera plattformen. Läs mer på
sidan 29.

Kindred Racing Platform ﬁrar tre år av tillväxt
Vår egenutvecklade
kapplöpningsplattform som lanserades
i Storbritannien 2018 är utformad för att
erbjuda bästa möjliga upplevelse av
hästkapplöpningar,
greyhoundkapplöpningar och travlopp
samt virtuella kapplöpningar. Kindred
Racing Platform, som nu är en
branschledande produkt, har
expanderat snabbt för att stödja lokal
tillväxt på många marknader runt om i
världen. Förra året tog KRP emot
insatser i 13 olika länder, omsättningen
ökade med 31 procent, antalet aktiva
användare ökade med 24,5 procent och
antalet insatser ökade med 19 procent.

19 %

ökning av antal lagda vad
I november vann hästkapplöpningsprodukten
EGR-priset för årets
hästkapplöpningsoperatör
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3. Öka vårt fokus på våra produkter och kundupplevelsen

Relax Gaming – ett
förvärv som stärker
produktdifferentieringen
och kundupplevelsen
I oktober 2021 slutförde Kindred förvärvet av Relax Gaming
och köpte de återstående två tredjedelarna av de utestående
aktier som vi inte redan ägde, efter att ha investerat i
Relax Gaming sedan 2013. Relax Gaming var ett av de
få kvarvarande oberoende produktleverantörerna inom
onlinespel och förser oss med en rad ﬁna produkter inom
kasino, poker och bingo. Verksamheten växer kraftigt, har en
imponerande teknikplattform och en högst skalbar modell,
som ger höga marginaler för ytterligare volymer.
Att säkra hela kontrollen av Relax
Gamings produktplattform är en viktig
del av vår långsiktiga strategi. Det stärker
kundupplevelsen eftersom det gör att vi
kan bygga vidare på våra befintliga
produkter och ge kunderna ett unikt nytt
innehåll som skiljer ut oss från
konkurrenterna. Vi kommer att kunna
utveckla vår egen produktportfölj med
fler detaljerade lösningar
specialanpassade för Kindred. I
slutänden ger det oss mer kontroll över
våra kasino-, poker- och bingoprodukter.
Förvärvet ger oss en B2B-gren som
kompletterar vår befintliga B2Cverksamhet och därmed en bredare
position i värdekedjan. Det bör också ge
kostnadssynergier och på så sätt
mervärde för koncernen. Samtidigt utgör
det en utmärkt möjlighet att bredda
Relax Gamings geografiska närvaro. När
vi går in på den nordamerikanska
marknaden ser vi en stor potential för
Relax Gaming som leverantör av
B2B-innehåll.

Relax Gaming har en stor och växande
kundbas och kommer att förbli ett
oberoende företag. Det kommer att
behålla sin ledning och styrelse, som har
kvar ett mindre innehav, och friheten att
fortsätta leverera till andra operatörer. Vi
kommer att stödja företaget i att befästa
sin ställning som en ledande B2Bkasinoleverantör genom att ytterligare
stärka det förstklassiga
produkterbjudandet och genom att
ytterligare bredda B2B-kundbasen, som
redan inkluderar globala premiumaktörer,
lokala monopol och specialoperatörer.
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En egen sportbok möjliggör
långsiktig kontroll
I februari 2022 meddelande Kindred beslutet att expandera sin
prisbelönta Kindred Racing Platform till en komplett Kindred
Sportsbook Platform (KSP), dit Kindreds marknader kommer att
migrera över tid.
Vår strategiska avsikt är att röra oss bort
från att vara ett försäljnings- och
marknadsföringsinriktat företag till ett
företag med fokus på produkter och
kundupplevelser. En central del i denna
strategi är att ha större kontroll över vårt
produktutbud, enligt vad som förklaras i
fallstudien av vårt förvärv av Relax
Gaming till vänster, och därmed kunna
särskilja oss i fråga om innehåll och
produktupplevelse. Det kommer också
att väsentligt öka vår förmåga att uppnå
skalfördelar i vår verksamhet.
Sedan vi lanserade Kindred
Racing Platform 2018 har den presterat
bättre än våra högt ställda förväntningar
och bidrar nu stort till vårt
sportbokserbjudande. När vi först
började bygga upp
kapplöpningsplattformen för över åtta år
sedan höll vi ständigt ett öga på en
möjlig framtida roll inom mainstreamsportspel, så i själva verkat lade vi
grunden för länge sedan till det vi jobbar
på idag. Det kommer inte som någon
överraskning att vi bygger vidare på
många av de välbeprövade principerna
från vår kapplöpningsplattform, och
eftersom mycket av stommen som krävs
för sportspel redan är på plats är vi på
god väg mot att få en konkurrenskraftig
sportplattform.
Sammantaget känner vi verkligen att
det är rätt för vår verksamhet på lång sikt
att stärka bandet till kunderna genom
att ha full kontroll över vår produkt,
både programvaran och mot kunden.
Dessutom ser vi våra nuvarande och
framtida samarbeten utvecklas med
våra ambitioner.
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4. Konkurrensfördel genom utmärkt
regelefterlevnad och hållbarhet
Våra strategiska förutsättningar –
de resurser vi behöver för att lyckas
Vi har en tydlig ambition att bedriva en hållbar verksamhet som är framgångsrik genom att följa lokala
marknadsregleringar. Dessutom har vi en branschledande strategi för ansvarsfullt spelande, en fråga som blir
allt viktigare för många regeringar och investerare, kunder och medarbetare.
En hållbar verksamhet

4

Marknadstrender i fokus:

Onlinespel är föremål för lokala regleringar
i allt fler länder och vi strävar efter att växa
på dessa marknader och inhämta en allt
större andel av våra intäkter från dem.
Visserligen kan vi arbeta för att försöka
påverka regleringarna, men när de väl har
införts följer vi dem och försöker använda
oss av dem för att skapa en
konkurrensfördel. Aspekter såsom
penningtvätt och ansvarsfullt spelande
står också på många regeringars
dagordning, likaså är det ett fokus för
investerare och anställda, och i dessa
frågor har vi en branschledande strategi.

—Lokala marknadsregleringar
—Digital underhållning och
generationsskifte
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Vi måste balansera vårt sätt att skapa
intäkter med vikten av företagets
anseende, regelefterlevnad och
kundupplevelser och vi bygger upp en
verksamhet anpassad för detta syfte. En
verksamhet som vi kan upprätthålla, som
förändras proaktivt för att lösa komplexa
efterlevnadsfrågor, som bidrar till bättre
rykte för branschen samtidigt som den
uppfattas av allmänheten som en
tillförlitlig underhållningsleverantör. Alla på
Kindred har sin roll att spela i detta.

Strategirapport

Hållbarhet

Upptäcka misstänkt
spelfusk
Vi har ett nära samarbete med alla
relevanta intressenter, såsom
ordningsmakt och idrottsföreningar,
för att hjälpa till att få bort
matchfixning inom sporten. Att
försöka göra upp utfallet i förväg
hotar sporten, underhållningen och
spelbranschen och vi arbetar hårt
för att få bort denna brottsliga
aktivitet. Tillsammans med våra
leverantörer övervakar vi alla vad
som läggs för att ta fram kunskaper
om misstänkt eller avvikande
spelande, och följer strikta rutiner
när det gäller att rapportera det till
den lokala ordningsmakten,
idrottsföreningar och International
Betting Integrity Association (IBIA).
Läs mer om det på sidan
72 och för mer information
om bekämpning av
penningtvätt, se sidan 79.

Regelefterlevnad är
grundläggande
Hur vi följer regleringarna har en stor
betydelse, oavsett reglernas exakta art. Att
göra det på rätt sätt kan bli en väsentlig
konkurrensfördel. Därför lägger vi ner
mycket arbete på att säkerställa att vi
presterar väl i fråga om efterlevnad och
upprätthåller många system som fungerar
i harmoni. Ett av dessa är vår Compliance
Incident Process som effektiviserar vår
strategi att rapportera incidenter internt. I
stället för att släcka bränder i efterhand
inriktar vi oss på att åtgärda orsakerna till
incidenterna och använder vår datateknik
på ett smart sätt för att undvika liknande
incidenter i framtiden. Detta passar väl ihop
med Kindreds ramverk för efterlevnad,
Compliance Framework, som anger vem
som har det yttersta ansvaret för en viss
situation, skapar ansvarskännande och
öppenhet, och minskar risken för att
problem försvinner i systemet. Ramverket
utvecklas i takt med verksamheten, till nya
marknader och aktiviteter. Slutligen finns
ett råd för styrning, risk och efterlevnad
(Governance, Risk and Compliance
Council) till följd av verksamhetens
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komplexitet och storskalighet. Detta
decentraliserar det dagliga arbetet för dem
som rapporterar till koncernledningen och
upprättar en integration mellan
avdelningarna för de tre funktioner som
rådet omfattar. Hela det ovanstående
upplägget fungerar smidigt och har blivit en
allt viktigare faktor för att stärka tilliten från
kunder, anställda, allmänhet och politiker.

Göra det till en vinnare hos
kunderna
Regulatoriska begränsningar som ökar
skyddet för spelarna måste ses som något
positivt, men de kräver att vi tar spelarna
genom komplexa, tunga och ofta
personliga förfaranden och frågor. Men att
lösa dessa utmaningar utgör också en
möjlighet. Ju smartare vi utformar
kundresan och gränssnitten, oavsett om
det rör sig om inkomster eller
identitetskontroll (se fallstudie på sidorna
32 till 33), eller en intervention knuten till
ansvarsfullt spelande, desto större kan vår
fördel bli. Vi kan vinna över kunder från
konkurrenterna eller skydda dem från
oreglerade erbjudanden. Det som först kan
se ut som en efterlevnadsutmaning är
också en kommersiell drivkraft.

Validera vår roll i samhället
En aspekt som hör ihop med vår strategi
att göra regelefterlevnad till en
konkurrensfördel är det som nämndes i
början, nämligen uppfattningen om vår
bransch. Vi är medvetna om att vi som
kollektiv har ett dåligt rykte bland delar av
media och allmänhet, vilket kan påverka
relationerna med andra intressenter som
politiker och långivare. Det är också det
främsta skälet till striktare regleringar.
Visserligen har vi en begränsad direkt
kontroll över regleringarna, men det ligger
inom vår makt att påverka och utforma
själva reglerna. Att iaktta efterlevnad väl ger
oss det förtroende och den legitimitet som
krävs, likaså vår syn på ansvarsfullt
spelande.
Samtidigt måste vi understryka att den
digitala omvandlingen av samhället har
skapat det marknadsekosystem för
onlinespel som vi är en del av, och som är
en av de få onlinesektorer där Europa har
en ledande och banbrytande ställning. Vi är
ett professionellt företag med en hög
standard för regelefterlevnad och
bolagsstyrning, och ett starkt skydd för
information och konsumenter, som skapar

arbetstillfällen av hög kvalitet. Alternativet
är en oreglerad svart marknad, så det
behövs ett lagligt alternativ. Vi är en del av
lösningen.
För att kunna påstå detta krävs en ambitiös
strategi för bolagets angelägenheter, och
att vi intensifierar våra kontakter med
relevanta beslutsfattare och andra
intressenter. Det kräver också att vi gör det i
hela branschen, genom att vi blir en
ledande kraft för att ena branschen bakom
en gemensam lösning på vår
gemensamma utmaning.

Resa mot noll
Hur ska vi förbättra branschens
rykte och påverka politiken? Vi
särskiljer oss genom vår
branschledande strategi för
ansvarsfullt spelande. I februari
2021 började vi informera om vår
resa mot noll genom att
offentliggöra andelen intäkter från
osunt spelande. Vi har satt upp en
ambition om noll intäkter från osunt
spelande till slutet av 2023. Vårt mål
är att öka medvetenheten för att
förhindra högriskspelande i
samhället och bidra till en
faktabaserad dialog kring frågan. Vi
uppdaterar nyheterna om vår andel
varje kvartal och publicerar detta på
vår webbplats.
Hur bedömer vi vad som är osunt
spelande? Vår chef för ansvarsfullt
spelande och forskning, Maris
Catania, sampublicerade en
expertgranskad forskningsrapport
som undersöker hur publicerade
kriterier för spelmissbruk kan
tillämpas på spelbeteende på nätet.
Det ligger till grund för vårt system
för övervakning av spelbeteende
som används av vårt
spelarskyddsteam. Vårt yttersta mål
är att göra spelandet säkrare och
njutbart för alla våra kunder. Se sidan
60 för mer information.

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Kindred Group plc _ 31

Vår strategi
fortsättning

4. Konkurrensfördel genom utmärkt regelefterlevnad och hållbarhet

Förbättra
kundnöjdheten
En stor del av att säkra efterlevnaden
– och vår resa mot noll intäkter från
osunt spelande – är att kontrollera att
alla spelare som registrerar sig är de
personer som de utger sig för att vara
och har råd att spela på våra sidor.

89 %
nöjdhet med den manuella
MHIRXMƼIVMRKWTVSGIWWIR
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9RHIVPʞXXEMHIRXMƼIVMRKWLMRHVIX
för kunderna
Detta involverar att kunderna måste
ladda upp identitetshandlingar. Under
fjärde kvartalet 2019 genererade den
manuella identifieringsprocessen vårt
lägsta kundnöjdhetsbetyg, på 73 procent.
Dessutom stoppades hela 32 procent av
de manuella handlingarna och enbart 45
procent av dessa laddades upp igen,
vilket innebär att vi förlorade en stor
mängd potentiella spelare.
År 2020 beslutade vi, i linje med våra
strategiska mål, att börja undersöka den
här frågan mer noggrant, för att hitta sätt
att förbättra identifieringsupplevelsen.
Steg ett var att se det som en del av
kundupplevelsen och inte en
efterlevnadsfråga. Som en följd av våra
datainsikter har vi investerat mycket i
digital introduktionsteknik för att göra en
rad förbättringar. Här ingår snabba svar
och skriftliga meddelanden under hela
identifieringsprocessen, däribland
visuella anvisningar och förklaringar
samt lokaliserade översättningar på
några marknader.

Kunderna älskar det …
Resultaten blev imponerande. I slutet av
2021 noterade vi 89 procent nöjdhet med
den manuella identifieringsprocessen
och minskade kundförluster genom en
20-procentig ökning av antalet
återuppladdade handlingar – och
dessutom minskade antalet klagomål
och frågor om identifieringen.
… och det är bra för affärerna
Vårt Player Sustainability-team måste
varje kvartal kontrollera handlingar
manuellt till följd av adresser som inte
stämmer överens, och genom
användningen av identifieringsbanners
på vår webbplats har engagemanget
ökat med 222 procent. Genom vår CX
Revenue Simulator, som vi har utvecklat
för att bedöma det ekonomiska värdet av
att förbättra kundupplevelsen, har vi
uppskattat att intäkterna ökat med
omkring 1 miljon GBP som en följd av
förbättringar av vår identifieringsprocess.
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Vår strategi
fortsättning

5. En skalbar verksamhet baserad
på en plattform i världsklass
Våra strategiska förutsättningar –
de resurser vi behöver för att lyckas
Storskalighet skapar möjligheter för en organisation att sänka kostnaderna och öka effektiviteten. Vi kommer att
fortsätta att fokusera på att utveckla en skalbar teknisk plattform och en operativt effektiv organisation.
En effektiv verksamhetsmodell

5

Marknadstrender i fokus:
—En växande bransch
—Lokala marknadsregleringar
—Den nordamerikanska
marknaden öppnas upp

Det pågående skiftet i branschen mot
lokalt reglerade marknader och strängare
plattformskrav medför många fördelar –
såsom ett starkare spelarskydd,
investerartrygghet och sund konkurrens.
Vi kan understryka våra styrkor på dessa
områden genom vårt arbete med att
bygga en skalbar och effektiv organisation
som bedriver verksamhet på en plattform,
och genom att fortsätta utveckla denna
plattform till världsklass. Att sammanföra
alla Kindreds marknader, både tekniskt
och operativt, under en
verksamhetsmodell, kommer att ge ökad
trygghet för kunderna, en stabilare teknisk
bas, förbättrad regelefterlevnad och ett
effektivare arbetssätt – och allt i en
skalbar lösning.
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Framgångsrik hantering av ökad
komplexitet
En stabil, säker och skalbar plattform på
alla våra marknader kommer att ge
följande fördelar:
—En enhetlig plattformslösning gör
det mycket enklare att skala upp eller
förenkla vår differentieringsstrategi –
flera varumärken, flera produkter och
flera geografiska områden.
—Eftersom det blir allt vanligare med
lokalt reglerade marknader är det
avgörande med en smidig och effektiv
resursanvändning för att hantera
den ökade operativa komplexiteten,
efterlevnadskostnader och spelskatter.
—När regleringarna ökar eller vi går
in på nya marknader kommer vi att
snabbt kunna anpassa oss till krav som
förändras.
—När vi växer och förvärvar företag
kommer vi att effektivt kunna migrera
nyförvärven till vår enhetliga plattform.

Strategirapport

Hållbarhet

Konstant förbättring
Ett konstant fokus på att öka effektiviteten
i vår verksamhetsmodell – våra processer,
system och vår organisatoriska
utformning – kräver ett annat sätt att
tänka över hela linjen med smartare
arbetssätt och problemlösning genom
automatisering. Här är några av de
tekniska, och mänskliga, initiativen som
stöder vår ambition om en enhetlig
plattform.
Flerfaktorautentisering (MFA):
MFA är en nödvändighet och en
avgörande byggsten i Kindreds plattform.
Det innebär att vi kan säkerställa en trygg
och säker plattform för våra kunder och
främjar tillit för våra produkter, processer
och varumärken. Eftersom
bedrägeriförsöken blir allt mer
sofistikerade för varje dag och
regleringarna mer komplexa säkerställer
MFA att vi kan skydda kundernas
integritet. Metoden som även kallas
tvåfaktorautentisering är en av de
starkaste säkerhetskontrollerna för att
avvärja attacker mot kundkonton och
minskar i hög grad risken för att de
hackas. Kort sagt består MFA av minst två
separata faktorer, till exempel ett lösenord
och fingeravtryck, eller en engångskod
som skickas till en telefon. Redan nu

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

erbjuder vi det på flera viktiga marknader
där det finns lokala, välkända lösningar,
exempelvis BankID i Sverige. Vi
introducerar ett generiskt,
marknadsöverskridande MFA-alternativ
som ett tillägg till de många övriga
säkerhetskontroller som vi redan har.
Viktigt är att det håller på att bli ett lagkrav
på många marknader, bland annat New
Jersey, där kunderna från hösten 2022
kommer att kunna välja
tvåfaktorautentisering under
registreringen samt på sin kontosida.
Läs mer om vårt
cybersäkerhetsarbete på
sidorna 68 till 69.

Kubernetes: Kindreds plattform använder
fullt ut Kubernetes-teknik för att
säkerställa en stabil lösning för kunderna.
Fördelar med att migrera vår plattform till
Kubernetes:
—Våra infrastrukturteam kan övervaka
och hantera plattformslanseringar och
uppdateringar mellan varumärken,
produkter och marknader mycket
snabbare, leverera en gång och lansera
överallt.

—Det säkerställer att vi upprätthåller
kundupplevelsen när trafiken till vår
webbplats och våra appar ökar inför
stora event, eftersom Kubernetes
automatiskt tilldelar extra resurser.
—Vi kan lägga till verktyg som ger extra
säkerhet, stabilitet, prestanda och
produktivitet inom snäva tidsramar.
Traineeprogrammet Accelerate:
I september 2021 tog vi in vår andra
årskull av utexaminerade studenter till vårt
Accelerate-program. Vi strävar efter att
vara en prioriterad arbetsgivare för unga
ingenjörer i Stockholm och Europa, för att
kunna locka de talanger vi behöver för vår
strategi med en enhetlig plattform. Våra
utexaminerade studenter arbetar heltid i 6
månader i olika team, och samarbetar
även om olika projekt och genomgår
specialanpassade inlärningsmoduler.
Programmet bidrar till vår långsiktiga
ambition att växa och utbilda vår
personalstyrka för att uppfylla våra
tillväxtmål. Det är också ett praktiskt sätt
för en ung ingenjör att komma in i ett
större bolag samtidigt som vi kan anställa
personer med nya idéer och aktuella
akademiska kunskaper.
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Vår strategi
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5. En skalbar verksamhet baserad på en plattform i världsklass

Vår egenutvecklade
plattform ska stödja
tillväxten i Nordamerika
Med ett initialt fokus på tid till marknad lanserade Kindred
sin verksamhet i USA ned hjälp av extern teknik.
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Den egenutvecklade plattformen

Plug-and-play

Avgörande för våra fortsatta framgångar i
Nordamerika kommer att vara lanseringen
av vår förstklassiga egenutvecklade
plattform, med start i New Jersey under
andra halvåret 2022. Därefter siktar vi på
att migrera alla övriga delstater där vi har
verksamhet de närmaste åren.

Kindreds plattform är utrustad för drift
med flera produkter och flera varumärken,
vilket stöder våra produkt- och
varumärkesstrategier. Vi kan lägga till nya
funktioner en gång och aktivera dem för
en eller alla regioner, beroende på lokal
marknad och regleringar. Plattformens
flexibilitet gör att det går snabbt och enkelt
att integrera flera produkter och
funktioner, oavsett om det handlar om
kasinospel, betalningslösningar, kundvård,
ansvarsfullt spelande eller
marknadsföringsfunktioner. Plattformen
ger oss också flexibiliteten att lägga till nya
betalningslösningar snabbare och
särskilja oss genom en allsidig bättre
betalningsupplevelse för kunderna samt
säkerställa att alla betalningsflöden sker
inom vårt system. Dessutom kan vi följa
de högsta standarderna där alla
bakomliggande medarbetare, processer
och teknik är certifierade enligt ISO 27001,
allt utformat för att bidra till att förbättra
kundupplevelsen i Nordamerika.

En grundläggande faktor bakom våra
framgångar i Europa och Australien är att
vår plattform utformades av Kindreds
teknikteam för att uppfylla några av
koncernens huvudmål där, inom ett flertal
områden som i stort är samma som i
Nordamerika. Liksom med olika
europeiska länder skiljer sig regleringarna
mycket åt mellan olika delstater i USA,
vilket sätter press på tekniken. Vår
plattform har byggts specifikt för lokalt
reglerade marknader och är utformad för
att klara de olika kraven i respektive
jurisdiktion. På så sätt kan vi gå in i
delstater med olika regulatoriska krav på
kort tid, vilket är en enorm teknisk fördel.
Den har också ett huvudfokus på
ansvarsfullt spelande, med en mängd
funktioner som kan vara en viktig
särskiljande faktor i Nordamerika.

Q3

Vår egenutvecklade
plattform ska lanseras i
New Jersey under tredje
kvartalet 2022
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Verksamheten diversiﬁerad utifrån
varumärken, produkter och regioner
Strategi med ﬂera varumärken
En effektiv strategi med ﬂera varumärken innebär att vi
säkerställer att vi har rätt varumärken på rätt marknader,
positionerade att inriktas mot olika slags kunder med olika
behov. Vårt mål är att locka en större och bredare kundkrets på
respektive marknad.

För reglerade marknader är enligt vår
erfarenhet den optimala kombinationen
två varumärken, ett sportinriktat och ett
kasinoinriktat. De når olika slags kunder,
men med liknande produkter fast
positionerade på olika sätt. Till exempel
kan kunder som ser sig som sportkunder
ändå spela på kasinoprodukter men utan
att nödvändigtvis välja att besöka ett
kasinovarumärke. Att ha tre eller fler
varumärken verkar inte bidra till att öka
genomsnittsintäkten per användare
(ARPU) överlag, vilket tyder på en
kanabalisering av försäljningen.

,YVZʟVWXVEXIKMQIHƽIVE
varumärken stöder vår strategi
Öka vår närvaro Att använda olika
varumärken för att locka kunder med
olika behov ger oss tillgång till nya
kundsegment, till exempel genom att
säkra mer av den adresserbara
marknaden för kasino, vilket varumärket
Unibet inte kan uppnå ensamt.
Öka vår andel av plånboken Kunderna
tenderar att vara aktiva inom fler än ett
varumärke i taget, särskilt när det gäller
kasino, så flera varumärken kan ge högre
total ARPU.
Vinna skalfördelar Genom att fördela
våra investeringar på teknik, data och vår
plattform mellan olika varumärken
effektiviserar vi marknadsföring och drift
för alla varumärken.

Minimera risker Genom en diversifierad
portfölj av varumärken sprider vi riskerna
och undviker att varumärket Unibet
urholkas.
Ta tillvara nya möjligheter En portfölj av
varumärken ger möjlighet att pröva nya
idéer, trender, produkter och marknader
utan att det drabbar andra varumärken
och befintliga kunder. Det gör också att
vi kan anpassa varumärken till lokala
marknader.

Hur det fungerar i praktiken
Även om det inte finns någon strikt
indelning ser vi våra varumärken i tre
nivåer för att få en effektivare
verksamhet. Varumärket Unibet är vår
starkaste och viktigaste tillgång, och vårt
varumärke på nivå 1 som vi strävar efter
ska ligga bland topp tre på alla
marknader. Därför prioriterar vi det när vi
anslår investeringar och resurser samt
den service det får från centrala team.
Det långsiktiga målet är att ha Unibet
samt ett kasinovarumärke på alla
marknader där det går. Dessa främsta
kasinovarumärken på respektive
marknad räknas som våra varumärken
på nivå 2, ofta med en något mer lokal
strategi för resurstilldelning och
investeringar. Varumärken på nivå 3 är de
där vi försöker maximera skalfördelar
genom att överföra innovationer och
framgångar från investeringar i nivå 1
och 2, i syfte att inneha strategiska
positioner inom olika marknadssegment.
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Vår regionala
diversiﬁering
Vi innehar lokala
spellicenser i en rad
olika länder i Europa och
delstater i Nordamerika
samt i Australien, med
miljontals registrerade
spelare i dessa delar av
världen. Denna spridda
geograﬁska närvaro
erbjuder stabilitet samt
möjlighet att använda vår
storskalighet för att ﬂytta
produkter, marknadsföring
och tekniska kunskaper
mellan marknader.

Lokalt licensierade marknader
Västeuropa
Belgien
Frankrike
Gibraltar
Irland
Malta
Storbritannien
Norden
Danmark
Sverige
Central-, Östoch Sydeuropa
Estland
Italien
Rumänien

Nordamerika
och Australien
Nordamerika
Arizona
Indiana
Iowa
New Jersey
Pennsylvania
Virginia
Australien
Northern Territory
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Storbritannien

Sverige

Gibraltar

.com

Irland

Storbritannien

Danmark

Sverige

Estland
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.com

.com

.com

Rumänien

Sverige
.com

Americas

Europe
Sverige

Gibraltar

Rumänien

Danmark

Frankrike

Italien

Belgien

Estland

Storbritannien

Irland

USA
Rest of the World
Australien
.com
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Verksamheten diversiﬁerad utifrån varumärken, produkter och regioner
fortsättning

Diversiﬁerad produktstrategi
Vår strategi med ﬂera
produkter kompletterar
strategin med ﬂera
varumärken. Sportintäkterna
är i viss mån säsongsbundna,
med en rörlig marginal till följd
av utfallens oförutsägbara
natur, medan kasino och
andra spel kan erbjuda en
buffert, med stabila intäkter
under hela året.

Sportspel
Vi täcker visserligen in en rad olika sporter
men fotboll svarar för den allra största
delen av vår sportomsättning och är den
största sporten på de flesta av våra
marknader. Avgörande för att locka och
behålla kunder är uppfattningen att vi har
ett brett utbud inom sportspel.
Kapplöpningar är också en viktig produkt
på vissa marknader, som Storbritannien
och Australien (se fallstudie på sidan 27),
medan esport är en stor tillväxtprodukt
som gynnas av en nischad målgrupp.
På sportmarknaden som helhet är det en
stor drivkraft att erbjuda de bästa oddsen
och på samma sätt är dåliga odds det största
skälet till att kunder lämnar. Ofta baseras
oddserbjudanden och kampanjer på vilka
idrottslag vi sponsrar och kan användas
för att förbättra dessa relationer. Avgörande
för framgång är upplevelsen under spelet
och vi särskiljer oss genom att kunna erbjuda
mer direktsänd sport än konkurrenterna,
med högre uppspelningskvalitet än andra
stora streamingplattformar. Dessutom
kan våra Unibet-kunder lägga vad utan att
avbryta direktsändningen genom vår
funktion Watch & Bet.
Genom att utveckla våra befintliga
funktioner som BetBuilder, Cash Out och
Combination Booster och ta fram nya
behåller vi vår konkurrenskraft och kan
snabbt reagera på trender. Vårt
branschledande gratis prediktorspel
förbättrar också spelupplevelsen och
fungerar som ett verktyg för att behålla
kunder och värva nya. Vi erbjuder också
virtuella sporter (datorgenererade
animeringar) med fasta marginaler för
kunderna att spela på, som till sin natur
visar sig passa bra som korsförsäljning till
kasinospel.

Kasino
Vår differentiering består i att vi erbjuder
en kvalitetsupplevelse: vi släpper bara de
spel som vi tror att våra spelare kommer
att gilla och vi lyfter fram vårt åtagande
om ansvarsfullt spelande. Vi arbetar för
att uppfylla kundernas förväntningar på en
personlig upplevelse i hela produkten och i
”lobbyn”, där spelarna kan se de tillgängliga
spelen samt våra erbjudanden och
meddelanden, med våra slotspel som är
anpassade till spelarnas profiler och
preferenser. Att erbjuda olika språk bidrar till
att ge en mer personlig och lokal upplevelse.
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Samtidigt som vi strävar efter att utveckla
mer av eget innehåll kommer nästan allt
för närvarande från ledande
spelleverantörer och vi har ett nära
samarbete med dem för att se till att våra
spelare kan vara de första att spela deras
spel. Vår ”livekasinoupplevelse” innehåller
spelbord med Black Jack och Roulette
och har turneringar, utmaningar och
belöningar i realtid. Våra över 1 500
slotspel omfattar klassiska och
varumärkestitlar med jackpotar varje
timme och dagligen. Vårt övergripande
syfte är en underhållande upplevelse och
vi marknadsför nya spel till spelarna
genom extra incitament.

Poker
Vår positionering på marknaden är att
erbjuda en rolig pokerupplevelse i en trygg
communityliknande miljö för att
nöjesspelare ska kunna njuta av ett bra
pokerparti som om de spelade med sina
vänner. Insatserna sträcker sig från 1 till
100 euro och även om vi utmanar
spelarna strävar vi efter att hjälpa dem att
utveckla sin pokerskicklighet genom våra
expertpokerambassadörer som är aktiva
på sociala medier.

Bingo och andra spel
Liksom för våra övriga kategorier är
underhållningsfaktorn avgörande, och vi
lägger till många funktioner för att göra
våra bingokunders upplevelse till mer än
bara bingospelet. Exempelvis lägger vi
ofta till jackpotar och community-delade
jackpotar, och anger alltid antalet
jackpotar per dag, vecka och månad. Vi
garanterar att vi har fler priser till fler
spelare än någon annan, och genom
Relax Gaming får de tillgång till exklusivt
bingoinnehåll. Vi kan också erbjuda en
gamification-nivå där spelarna kan se hur
det går för andra spelare, vilket tillför ett
spännande tävlingsmoment.

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

En bättre kundupplevelse
Våra data bekräftar att det är mer sannolikt att kunder som spelar på mer
än en produkt stannar kvar hos oss längre och är bättre kunder. Därför är
vi noga med hur vi positionerar våra produkter och korsförsäljer dem och
erbjuder alla våra produkter där det är möjligt.

Poker

Övrigt

2%

2%
Spelöverskott (B2C)

GBP 1 255,2m

Kasino och spel

Sportspel

52 %

44 %
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Datadriven strategi
Vi strävar efter att vara det
mest datadrivna spelbolaget,
som mäter varje åtgärd,
personaliserar varje upplevelse
och baserar varje beslut på
insikter.
Vi använder våra ledande data- och
analysresurser för att mäta och skaffa
insikt i samtliga affärsprocesser, få
tillgång till data och insikter i hela
verksamheten och automatisera
beslutsfattandet där så är möjligt.
Vi kan dela in vårt arbete i tre breda
utfallskategorier:
Kundupplevelse och produktexpertis:
använda våra data- och analysresurser för
att identifiera, förutspå och tillgodose
kundernas behov. Vi samlar in data om
alla kundernas aktiviteter på våra
webbplatser och i våra appar för att förstå
när kundupplevelsen fungerar bra och när

den inte gör det. Insikterna används för att
hjälpa oss att besluta vilka nya funktioner
vi ska utveckla och vilka befintliga som
ska förbättras. Mycket av
kundupplevelsen baseras på
maskininlärningslösningar, till exempel
våra rekommendationsmotorer som vi
använder för att personalisera våra
kasino- och sportbokslobbyer. Se
fallstudie till höger för mer detaljer.
Marknadsföringseffekt: integrera
mätning i alla beslut om
marknadsföringsinvesteringar. Vi mäter
effekten av våra marknadsföringsåtgärder
vid alla kundgränssnitt för att optimera
avkastningen på våra investeringar.
Vi använder våra datainsikter för att
avgöra vilket innehåll och
bonuserbjudande vi ska erbjuda en kund,
och våra dataresurser i realtid säkerställer
att vi erbjuder dessa vid den tidpunkt som
är mest relevant för kunden.
Maskininlärning används i allt större

utsträckning för att automatisera
processen.
Rättslig, regelefterlevnad- och
riskeffekt: använda data- och
analysresurser för att automatisera
processer och förbättra operativ
effektivitet, hantera ökande regulatorisk
komplexitet utan fler anställda. Vi
använder analysteknik, däribland
maskininlärning, för att:
—identifiera fall av penningtvätt,
—identifiera bedräglig kundaktivitet,
—identifiera tidiga tecken på
spelmissbruk,
—förstå hur kunderna använder och
interagerar med våra verktyg för
ansvarsfullt spelande,
—förstå effekten av våra åtgärder för
ansvarsfullt spelande på kundernas
beteende.
Se vår fallstudie på sidorna 32 till 33 om
spelaridentifiering i strategiavsnittet om
regelefterlevnad.

Sätta stopp för bedragarna
Precis som andra onlinespelbolag
konfronteras vi regelbundet av personer
som försöker utnyttja bonusar och
kampanjerbjudanden på ett bedrägligt
sätt för kommersiell vinning. De
använder allt mer sofistikerade metoder
och kan snabbt anpassa sina metoder
för att kringgå våra försvarsmekanismer.
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För att hantera detta har vi utvecklat ett
eget verktyg, Fraud Detection Engine
(FDE). Systemet innehåller en
uppsättning av algoritmer som
övervakar kundaktiviteten i realtid för att
upptäcka misstänkt beteende.
Algoritmerna är en kombination av
regler framtagna av experter som
förstår vilka metoder bedragarna
använder och maskininlärningsmetoder
som söker efter beteende som avviker
från normen. Det finns också algoritmer
som analyserar flera datakällor för att
försöka koppla konton som kan tillhöra
samma person eller grupp. Allt sker i
realtid, så direkt när vi upptäcker ett
misstänkt beteende skickar FDE larm till
våra andra system för närmare
utredning och för att förhindra att de
pengarna som har intjänats via
bedrägerier tas ut.

Strategirapport

Hållbarhet

Att använda data för att
först vad som är viktigast
för våra kunder
Vad som gör att kunderna kommer
tillbaka är den upplevelse de får när de
spelar. Därför lägger vi allt mer fokus på
vad kunderna vill ha och förväntar sig av
oss och vad som är viktigt för dem.
Självklart finns det så mycket mer i
användargränssnittet än vad kunden ser
och att bygga upp dessa underliggande
resurser är helt avgörande för att kunna
erbjuda en skräddarsydd och relevant
användarupplevelse. Vi har utvecklat
datainsiktsverktyg som talar om för oss
vilka delar av kundupplevelsen som är
viktigast för kundlojaliteten.
Hur vi använder kundfeedback för att
hjälpa oss att nå våra mål
Varje år samlar vi in omkring 433 070
undersökningssvar från våra spelare,
som vägleder oss i allt från vad de är
mest och minst nöjda med till hur lätt
det var för dem att få svar på en fråga.
Undersökningarna ger oss viktiga data
för att hjälpa oss att följa upp våra
nyckeltal. Dessa data matar vi också in i

Appar först – dagens väg
till marknaden
Vi måste vara där våra kunder vill att vi är
och det är i allt högre grad i appar.
Faktum är att 70 procent av all internettid
nu spenderas i appar och vårt
mobilerbjudande i USA är enbart
appbaserat. Därför antar vi nu en strategi
om appar först, en medveten och
avgörande övergång i hur vi närmar oss
våra marknader, särskilt nya marknader.
Lyckligtvis kan vi applicera alla våra data
om kundupplevelse och kundnöjdhet på
de olika kanalerna, så vi kan förstå och
prioritera vilka förbättringar som är
viktigast för våra appanvändare.

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

våra projektplaner för att säkerställa att
vi levererar det som är viktigast för
kunderna. Vi har utvecklat prisbelönta
verktyg internt, tillgängliga för alla
medarbetare, som talar om för oss vilka
områden av kundupplevelsen som är
viktigast för kundlojaliteten. Vi har till
och med kunnat göra en koppling
mellan ökad kundnöjdhet och en direkt
påverkan på intäkterna. Det innebär att
vi vet vid varje given tidpunkt vilka
projekt som skapar mest kundvärde
och affärsvärde.

Informera kunderna om förbättringarna

Hur vet vi om det funkar?

433 070

Om vi prioriterar de projekt som är
viktigast för våra kunder bör vi se att det
avspeglas positivt i våra nyckeltal. Vart
och ett av våra team har satt upp en rad
hälsomått där den samlade effekten av
arbetet inom teamet sannolikt får en
effekt, och dessa byggs in i varje teams
nyckeltal. Jämfört med föregående år
har vår Net Promoter Score på
koncernnivå ökat med 1,8
procentenheter och vår kundnöjdhet på
koncernnivå har minskat med 0,8
procentenheter.

Kunden kan välja mellan fyra kanaler
Ett brett utbud av kanaler innebär att
kunderna kan spela där de vill spela:
App i mobilen: vår snabbast växande
kanal, som tar andelar från webbplatser
i mobilen, och avgörande för vår
nordamerikanska expansion.
Användningen kommer att öka när
appar för spel om riktiga pengar (RMG)
nu har inkluderats i Google Play.
Nederländernas omreglering kommer
att återöppna en stark marknad för
appar först.
Webbplats i mobilen: vår största kanal
men andelen minskar när kunderna
övergår till appar, däremot en viktig
säkring mot eventuella framtida risker
med appbutiker (se förklaring till höger).
Webbplats i dator: vår traditionella
kanal, minskar när mobilanvändningen
ökar men fortfarande relevant, särskilt
för mer välinformerade spelare.
Möjligheter när konkurrenter minskar
stödet.

När vi vet att vi lyckats förbättra det som
är viktigast för våra spelare låter vi dem
få veta det, och inriktar oss på relevanta
segment med nyheten. Dessa
kampanjer får mycket större
uppmärksamhet än våra vanliga
meddelanden till spelarna och fungerar
som ett kraftfullt återaktiveringsverktyg
för spelare som har lämnat oss på
grund av ett problem som vi sedan har
löst.

undersökningssvar från våra spelare

Fysisk spelbutik: genom amerikanska
sportböcker i lokaler och vårt belgiska
kasino.
Detaljerad data stöder vår strategi
Med hjälp av detaljerad data kring
kundupplevelse och kundnöjdhet,
uppdelad på de olika kanalerna, kan vi
fokusera forskning, resurser, utveckling
och strategi på vår metod ”appar först”.
Reglerna för App Store och Play-butiken
ändras då och då och vi måste ta fram
olika appar för de båda, så det är ännu
en faktor som vi måste ta hänsyn till i
utvecklingsprocessen. Vi har nu 50
utvecklare och testare på fem
utvecklingsorter och underhåller 28
olika appar, däribland hybridappar, rena
nativeappar och wrappers. Vi har redan
iOS-appar på många marknader och så
fort Google öppnade Play-butiken för
appar för spel om riktiga pengar (RMG) i
USA och flera europeiska länder i mars
2021 har vi kunnat förbättra vår
apptäckning i ännu fler.
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Finansiell översikt

Ännu ett rekordår för intäkter och underliggande EBITDA, när
Kindred demonstrerar styrkan i sin underliggande verksamhet
och sitt fokus på skalbarhet och strategiska förvärv.
Finansiell sammanfattning
GBP m

2021

2020

547,2

488,1

708,0
1 255,2
4,4
1 259,6
-506,0
753,6
-234,7
-235,7
59,0
342,2

642,1
1 130,2
–
1 130,2
-465,0
665,2
-203,6
-234,0
-21,8
205,8

332,1
26 %
338,4
295,3
1,31

288,2
25 %
193,1
165,2
0,73

Sportspel
Övriga produkter – kasino och spel, poker och övriga
Spelöverskott
Övriga intäkter
Intäkter
Försäljningskostnader
Bruttoresultat
Marknadsföringskostnader
Administrationskostnader
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat
Underliggande EBITDA
Underliggande EBITDA-marginal %
Resultat före skatt
Resultat efter skatt
Resultat per aktie (GBP)

Bruttomarginal på sportspel (2018 – 2021)
Efter fria vad

Före fria vad

Långsiktigt genomsnitt

14
12

9.9

9.8

9.7

8

12.3

12.2
11.0

10
8.2

8.2

9.4

10.1
8.6

8.5

10.2

9.7
7.9

8.7

11.4

10.7

10.3
9.0

9.9

9.6
8.1

9.9
8.7

8.4

10.0

9.6

10.8

10.8

10.7
9.4

9.4

10.8

10.1

9.7
8.7

8.2

9.4
8.5

6
4
2
0
Q1

Q2

Q3

Q4

YR

Q1

Q2

2018

Q3

Q4

YR

Q1

2019

Q2

Q3

Q4

YR

Q1

2020

Q2

Q3

Q4

YR

2021

Summa marginal alla produkter (2018 – 2021)
Summa marginal alla produktsegment – före fria vad (%)1
1 Inkluderar sportspel och kasino och spel, men exkluderar pokeravgifter och övriga intäkter.
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2021 helår

2020 helår

2019 helår

2018 helår

5,0 %

4,9 %

5,1 %

5,0 %

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Övergripande koncernresultat

Intäkter

Försäljningskostnader

2021 var ännu ett rekordår för Kindredkoncernen, då vi redovisade ökningar mot
föregående år för samtliga nyckeltal, trots
att 2020 bjöd på imponerande
jämförelsetal. Underliggande EBITDA
ökade 43,9 miljoner GBP (+ 15 procent) till
332,1 miljoner GBP och resultat per aktie
ökade med 79 procent till 1,31 GBP.

De totala intäkterna under 2021 uppgick
till 1 259,6 (2020: 1 130,2) miljoner GBP.
Förutom tillskottet om 4,4 miljoner GBP i
övriga intäkter från koncernens nyligen
förvärvade B2B-verksamhet Relax
Gaming, drevs tillväxten från föregående
år av ett spelöverskott från B2Cverksamheten som fortsatte att prestera
starkt och ökade med 11 procent.

Försäljningskostnader inkluderar
spelskatter, marknadsföringsrelaterade
försäljningskostnader och övriga
försäljningskostnader.

Trots den betydande påverkan på fjärde
kvartalet från det tillfälliga
aktivitetsstoppet på den nederländska
marknaden har koncernen ökat antalet
aktiva kunder per år för vår B2Cverksamhet med 6 procent till 3,4 miljoner,
vilket i sin tur har bidragit till den
11-procentiga intäktsökningen från
föregående år.
Koncernen har också fortsatt att fokusera
på att bygga upp en skalbar affärsmodell
och identifierat kostnadseffektiviseringar
för att optimera utgifterna. Både
försäljningskostnader och
administrationskostnader har ökat i
långsammare takt än intäkterna, vilket har
bidragit till ökningen av underliggande
EBITDA och ökningen av underliggande
EBITDA-marginal från 25 till 26 procent
från föregående år.
Ovannämnda ökning har uppnåtts trots
ett negativt bidrag från underliggande
EBITDA om 28,7 (2020: 15,1) miljoner GBP
från USA-marknaden. USA-marknaden
var fortsatt ett strategiskt huvudfokus för
koncernen under året och spelöverskottet
uppgick till 25,2 (2020: 23,8) miljoner GBP.
Koncernen fortsätter att investera i
marknadsföring som, trots en kortsiktigt
negativ påverkan på underliggande
EBITDA, bidrar till varumärkeskännedom,
en stabil bas av aktiva kunder och driver
framtida marknadstillväxt.
2021 kan också ses som ett år av
strategiska förvärv med tillskotten av
Blancas och Relax Gaming till koncernen.
Förvärven kommer att ge koncernen den
flexibilitet och diversifiering som är viktigt
för framtida verksamhetstillväxt. Mer
information om förvärven finns i not 25 på
sidorna 161 till 163.

Ökningen av spelöverskott kom både från
segmenten sportspel samt kasino och
spel, vilket visar framgången med
koncernens diversifierade produktutbud.
Spelöverskottet från sportspel ökade med
12 procent och i kombination med att
marginalen på sportspel efter fria vad på
9,4 procent för 2021 landade i linje med
2020 (se bild på föregående sida) berodde
ökningen helt på ökad kundaktivitet och
omsättning. Intäkterna från övriga
produkter (kasino och spel, poker och
övriga) ökade också med 10 procent,
eftersom föregående års starka utveckling
för kasino och spel dröjde sig kvar något
då covid-19-restriktionerna fortsatte att
påverka den fysiska spelverksamheten
under 2021.
Koncernen fortsätter också att leverera på
sitt strategiska mål för hållbar tillväxt från
lokalt reglerade marknader, med ett
spelöverskott från dessa marknader som
uppgick till 62 procent (2020: 60) av det
totala spelöverskottet, en måttlig ökning
från föregående år. För fjärde kvartalet
2021 ökade detta nyckeltal kraftigt till 77
procent av spelöverskottet efter det
tillfälliga aktivitetsstoppet på den
nederländska marknaden. Det förväntas
öka ytterligare under 2022, om
licensansökan godkänns, vid återinträdet
på den nederländska marknaden,
eftersom koncernen strävar efter att nå
sin ambition att vara en lokalt reglerad
operatör och generera hållbara vinster.

Spelskatter för helåret 2021 uppgick till
255,3 (2020: 231,0) miljoner GBP. Även om
spelskatter som procentandel av
spelöverskottet kan variera något till följd
av marknadsmix är ökningen om 11
procent från föregående år i linje med
spelöverskottet och det faktum att dessa
intäkter från lokalt reglerade marknader
enbart har ökat måttligt. De totala
försäljningskostnaderna har ökat i en
något lägre takt än de totala intäkterna,
eftersom koncernen uppnår
kostnadseffektiviseringar inom både
marknadsföringsrelaterade
försäljningskostnader och övriga
försäljningskostnader, såsom
produktprovisioner, tack vare sin skalbara
verksamhet och nyligen gjorda förvärv.

Marknadsföringskostnader
Under 2021 uppgick
marknadsföringskostnaderna till 234,7
(2020: 203,6) miljoner GBP.
Marknadsföringskostnaderna har ökat
organiskt från föregående år, till följd av
den tillfälliga effekten från covid-19 på
sportevenemang under 2020, och
påföljande lägre marknadsföringsnivåer
under 2020. Eftersom Euro 2020 ägde
rum 2021 ökade
marknadsföringskostnaderna vilket är
normalt under år med stora turneringar.
Koncernen fortsätter också att investera i
marknadsföring för att främja framtida
affärstillväxt, särskilt i USA som är en
viktig investeringsmarknad. Även om den
övergripande B2C-marknadsföringen
ökade (inklusive
marknadsföringsrelaterade
försäljningskostnader) förblev B2Cmarknadsföringen som andel av
spelöverskottet stabil på 23 procent
(2020: 23) eftersom koncernen fortsätter
att fokusera på kostnadseffektiviseringar
på detta område.
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Finansiell översikt
fortsättning

Administrationskostnader

Underliggande EBITDA

Under 2021 uppgick de totala
administrationskostnaderna till 235,7
(2020: 234,0) miljoner GBP. Denna summa
omfattar följande:

Definitionen av underliggande
rörelseresultat före räntor, skatter och
avskrivningar (EBITDA) uppdaterades
2021 för att få bort tidigare rapporterade
valutakursvinster och -förluster på
rörelseposter, och även
jämförelsesiffrorna har uppdaterats för att
underlätta en jämförelse. Ytterligare
information finns i not 30 på sidan 164.
Ökningen om 15 procent från 2020 till
332,1 miljoner GBP 2021 vittnar om
intäktstillväxten och koncernens fokus på
skalbarhet och kostnadseffektiviseringar
som tidigare nämnts.

—117,5 (2020: 109,7) miljoner GBP i
lönekostnader, med en ökning från
2020 som beror på förvärven av
Blancas och Relax Gaming under
2021, samt ökning av antal anställda i
utvalda investeringsområden i övriga
verksamheten där vi förväntar att
se framtida fördelar av ytterligare
investeringar.
—69,3 (2020: 63,7) miljoner GBP i
övriga rörelsekostnader, vilka ökade
från föregående år till följd av en
förväntad affärstillväxt och förvärven
som gjordes under 2021. Förra årets
jämförelsesiffror var också lägre än
vanligt till följd av effekten från covid-19
på lokalrelaterade kostnader.
—25,9 (2020: 26,4) miljoner GBP
i avskrivningar som omfattar
materiella anläggningstillgångar och
nyttjanderättstillgångar.
—23,0 (2020: 34,2) miljoner GBP
i avskrivningar. Den väsentliga
minskningen från 2020 är främst
ett resultat av engångskostnader
om 6,9 miljoner GBP under 2020 för
avvecklingen av vissa varumärken, som
tidigare redovisats, och tillgångar från
förvärvet av 32Red 2017 som hade
skrivits av helt vid utgången av andra
kvartalet 2020. Framöver kommer
avskrivningarna att öka som en följd
av avskrivningarna av väsentliga
immateriella tillgångar från förvärvet av
Relax, som uppskattas till 2,1 miljoner
GBP varje kvartal.
Not 4 i bokslutet på sidorna 147 och 148
ger en närmare analys av
administrationskostnaderna samt
jämförelsestörande poster vilket beskrivs
närmare nedan.

Jämförelsestörande poster
Koncernen definierar jämförelsestörande
poster som de poster som, på grund av
sin storlek eller natur i förhållande till
koncernen, bör redovisas separat för att
ge en fullständig förståelse av koncernens
underliggande ekonomiska resultat och
som bidrar till jämförbarheten av
koncernens resultat mellan olika perioder.
Under 2021 har det gjorts vissa ändringar
av jämförelsestörande poster och
relevanta jämförelsesiffror har
uppdaterats. Ytterligare information finns i
not 30 på sidan 164.
För 2021 omfattar jämförelsestörande
poster bland annat:
—Kostnader för personalomstrukturering
på 1,0 (2020: 4,2) miljoner GBP, där
minskningen från 2020 är ett resultat
av tidigare redovisade operativa
effektiviseringar som främst
genomfördes under 2020.
—Förvärvskostnader 5,8 (2020: 0,4)
miljoner GBP, som under 2021 främst
avser de betydande kostnaderna i
samband med förvärvet av Relax
Gaming i oktober.
—Det tvistiga bötesbeloppet från
Spelinspektionen om 100,0 miljoner
SEK (8,0 miljoner GBP) som
redovisades under 2020, som sänktes
till 50,0 miljoner SEK 2021, och
minskningen av avsättningen om 4,2
miljoner GBP redovisades som en kredit
i resultaträkningen. Se not 4 på sidorna
147 och 148.
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—Övriga vinster/(förluster), där
förlusterna uppgår till totalt 9,7 (2020:
1,4) miljoner GBP och främst avser
valutakursförluster om 8,7 (2020:
1,4) miljoner GBP. Förlusterna utgörs
huvudsakligen av orealiserade
valutakursdifferenser avseende
omräkningen av tillgångar och skulder
i utländska valutor, främst koncernens
betydande saldo av likvida medel.
—Vinst från omvärderingen av ett tidigare
egetkapitalintresse till verkligt värde
när koncernen övertog kontrollen
71,3 (2020: noll) miljoner GBP. Detta
är en ej kontant verkligtvärdevinst
som ett resultat av förvärvet av Relax
Gaming. I enlighet med relevant
redovisningsstandard var koncernen
tvungen att omvärdera sitt tidigare
egetkapitalinnehav per förvärvsdagen
till verkligt värde. Se not 25 på sidorna
161 till 163.

EBITDA och rörelseresultat
EBITDA för helåret 2021 uppgick till 391,1
(2020: 274,2) miljoner GBP och
rörelseresultatet för helåret 2021 uppgick
till 342,2 (2020: 205,8) miljoner GBP, en
ökning med 43 respektive 66 procent.
Resultatet påverkades av flera viktiga
faktorer, vilket förklaras i denna översikt,
men med en väsentlig påverkan 2021 från
vinsten på 71,3 (2020: noll) miljoner GBP
från omvärderingen av ett tidigare
egetkapitalintresse till verkligt värde när
koncernen övertog kontrollen över Relax
Gaming.

Finansiella nettokostnader
Finansiella nettokostnader (bestående av
finansiella kostnader kompenserade av
finansiella intäkter) uppgick till 5,2 (2020:
5,8) miljoner GBP för 2021 och utgjordes
främst av räntor och avgifter på lån
uppgående till 4,6 (2020: 4,9) miljoner GBP.

Resultat efter skatt
Resultat efter skatt för helåret 2021
uppgick till 295,3 (2020: 165,2) miljoner
GBP, en ökning med 79 procent. Om vi
exkluderar verkligtvärdevinsten om 71,3
miljoner GBP till följd av förvärvet av Relax
Gaming, är den effektiva skattesatsen för
helåret 2021 något högre än föregående
år. Det beror främst på väsentligt högre
förvärvskostnader under 2021, vilka inte är
avdragsgilla i skattehänseende.

Strategirapport

Hållbarhet

Övrigt totalresultat
Valutakursförluster på upplåning om 8,7
miljoner GBP som redovisats i koncernens
resultaträkning under 2020 avser
omvärderingen av koncernens faciliteter i
flera valutor. Den 1 januari 2021 införde
koncernen en säkringsrelation för
nettoinvesteringar mellan sina faciliteter i
EUR och SEK och dess nettotillgångar i
utländska innehav i samma valutor.
Valutakursdifferenserna från
omvärderingen av koncernens faciliteter,
där säkringen bedömdes ”effektiv”,
redovisades därför i övrigt totalresultat
som ”vinster från
nettoinvesteringssäkring” och uppgick till
en total vinst om 6,4 (2020: noll) miljoner
GBP under 2021.
Övriga belopp som redovisas under övrigt
totalresultat som ”omräkningsdifferenser”
avser främst omräkningsdifferenser som
uppstår vid omräkning av dotterbolagens
reserver, goodwill och justeringar av
verkligt värde som uppstår vid förvärv av
en utländsk enhet och
omräkningsdifferenser som avser
långfristiga koncerninterna ickerörelsedrivande mellanhavanden.

Balansräkning
Koncernen hade en stabil balansräkning i
slutet av 2021, med en återstående
nettokassa på 87,0 (2020: 104,7) miljoner
GBP till följd av de fortsatt starka
resultaten och kassaflödet under 2021.
Detta trots de betydande kassautflödena i
samband med två förvärv, utdelningen för
2020 och de väsentliga aktieköpen under
året (som diskuteras i nästa avsnitt).
De största anläggningstillgångarna i
koncernens balansräkning är goodwill och
immateriella tillgångar. Goodwill har ökat
väsentligt under året, främst till följd av
förvärven av Blancas (9,6 miljoner GBP)
och Relax Gaming (154,7 miljoner GBP).
Likaså har även immateriella tillgångar,
som utgörs av tillgångar förvärvade i
rörelseförvärven, aktiverade
utvecklingskostnader, mjukvara och
långsiktiga spellicenser ökat. Av den totala
ökningen om 106,6 miljoner GBP avser
100,1 miljoner GBP tillgångar förvärvade i
både förvärven av Blancas och Relax
Gaming. Ytterligare information om
förändringarna i goodwill och immateriella
tillgångar finns i not 11 på sidorna 150 till
152.

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Materiella anläggningstillgångar och
nyttjanderätter har båda minskat under
året eftersom tilläggen, eller
omvärderingarna, uppvägs mer än väl av
motsvarande avskrivningskostnader.
Utöver likvida medel (som diskuteras i
nästa avsnitt) avser de största
omsättningstillgångarna i
balansräkningen kundfordringar och
andra fordringar samt skattefordringar.
Kundfordringar och andra fordringar har
ökat som en följd av nya balanser för
kundfordringar för koncernen efter
förvärvet av Relax Gaming, givet dess
annorlunda verksamhetsmodell som
leverantör till speloperatörer.
Skattefordringar omfattar
bolagsskatteåterbetalningar som betalas
av skattemyndigheterna och ökningen
från föregående år beror på tidpunkten för
mottagandet av dessa återbetalningar.
Även om de är oväsentliga för 2021 har
koncernen ingått terminskontrakt i slutet
av 2021 som framöver kommer att
redovisas under posten finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen (eller finansiella skulder
värderade till verkligt värde via
resultaträkningen om aktuellt).
Väsentliga skulder i balansräkningen
inkluderar lån, leasingskulder, övriga
finansiella skulder till verkligt värde via
resultaträkningen, leverantörsskulder och
andra skulder, avsättningar, kundsaldon
och skatteskulder.
I november 2021 tecknade koncernen en
ny revolverande kreditfacilitet i flera
valutor om 216,7 miljoner EUR med två
nordiska banker. Avtalet har en löptid på
tre år, med en option att förlänga med
ytterligare ett år, och har en outnyttjad
option om ytterligare åtagande (så kallad
accordion option) som möjliggör, under
vissa förutsättningar, en ökning av totala
åtaganden upp till 325 miljoner EUR. Per
den 31 december 2021 hade 112,5 (119,0)
miljoner GBP av faciliteten utnyttjats av
totalt 182,1 (280,0) miljoner GBP. Total
upplåning redovisad i rapporten över
finansiell ställning om 111,6 (118,3)
miljoner GBP redovisas netto efter
tillhörande transaktionsavgifter som
uppkom när avtalen om faciliteterna
ingicks och kostnadsförs under deras
löptid. Se not 20 på sidorna 156 och 157
för mer information. För mer information

om förändringarna i upplåningen under
året, se avsnittet om kassaflöden.
Leasingskulderna har minskat under året
eftersom återbetalningarna av skulden
och valutakursförändringar uppvägde
ränta och omvärderingar av en del av
leasingskulden under året.
Övriga finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen avser
enbart den villkorade köpeskillingen som
redovisades för förvärvet av Relax
Gaming, vilket förklaras närmare i not 25
på sidorna 161 till 163.
Leverantörsskulder och andra skulder
uppgick till 162,2 (2020: 166,3) miljoner
GBP per den 31 december 2021, en
minskning från föregående år, främst till
följd av tidpunkterna för fakturering och
betalningar. Avsättningarna har minskat
från 17,6 miljoner GBP i slutet av 2020 till
13,4 miljoner GBP i slutet av 2021. Detta är
i första hand resultatet av den omtvistade
rättsliga sanktionen, som förklaras vidare i
avsnittet om jämförelsestörande poster
samt not 4 på sidorna 147 och 148.
Kundsaldon uppgick till 72,0 (2020: 77,5)
miljoner GBP vid årets slut. Se not 19 på
sidan 156 för mer information.
Skatteskulden har ökat med 3,6 miljoner
GBP jämfört med föregående år på grund
av tidpunkten för bolagsskattebetalningar.

Utvecklings- och
förvärvskostnader för
immateriella
anläggningstillgångar
De största investeringarna för koncernen
avser utveckling och förvärv av
immateriella anläggningstillgångar.
Immateriella anläggningstillgångar,
exklusive från förvärv, utgörs i allmänhet
av utvecklingskostnader, mjukvara och
licenser. Under 2021 har immateriella
anläggningstillgångar uppgående till 34,4
(2020: 20,7) miljoner GBP aktiverats.
Ökningen från föregående år är ett resultat
av ökade aktiverade utvecklingskostnader,
vilket förklaras nedan, och merkostnader
om 4,2 miljoner GBP för globala exklusiva
rättigheter till ett flertal slotspel, vilket
innebär att dessa spel enbart kan
erbjudas av Kindred, liksom spellicenser
till följd av koncernens fortsatta expansion
i USA.
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Finansiell översikt
fortsättning

Aktiverade utvecklingskostnader utgörs
främst av aktiverade lönekostnader för
dem som arbetar med att utveckla och
förbättra plattformen. Under 2021 har
utvecklingskostnader uppgående till 27,7
(2020: 20,4) miljoner GBP aktiverats.
Koncernen fortsätter att göra stora
investeringar i att utveckla sin plattform,
för att kunna erbjuda sina kunder den
bästa tekniken. Investeringarna har ökat
under 2021 från 2020 i enlighet med
personalökningarna i koncernens tekniska
team och påverkades även av förvärvet av
Relax Gaming och det utvecklingsarbete
som pågår inom koncernens B2Bverksamhet. Under 2021 har den här
utvecklingen skapat ekonomiska fördelar
genom anpassningar till lokala licenskrav,
förbättringar av kundupplevelsen,
dataanalys och informationsinhämtning.

/EWWEƽʯHI
282,3 (2020: 316,1) miljoner GBP i likvida
medel genererades från
rörelseverksamheten under 2021. Trots
det förbättrade underliggande resultatet
(operativa kassaflöden före förändringar i
rörelsekapital som har ökat med 47,8
miljoner GBP jämfört med helåret 2020)
orsakades minskningen från föregående
år främst av förändringar i rörelsekapital
och nettoskattebetalningar. Förändringar i
rörelsekapital påverkades främst av
skillnaden i aktivitet mellan fjärde kvartalet
2020, stimulerat av effekten från covid-19,
och fjärde kvartalet 2021, påverkat av den
minskade aktiviteten efter
aktivitetsstoppet på den nederländska
marknaden. Det skedde också betydande
variationer som orsakades av tidpunkten
för fakturering och betalning av kostnader
i slutet av varje år.

Kassaflöden i investeringsverksamheten
under 2021 uppgick till 141,8 (2020: 25,5)
miljoner GBP. Ökningen i kassautflöden
från 2020 beror främst på förvärven av
Blancas och Relax Gaming under 2021
och har stimulerats av ökningen av
investeringarna enligt vad som förklaras
ovan.
Kassaflöden använda i
finansieringsverksamheten under 2021
påverkades främst av aktieköp
uppgående till totalt 66,5 (2020: noll)
miljoner GBP samt av utbetalningen av
utdelningen för 2020 om 74,5 (2020: noll)
miljoner GBP. Inga aktieköp skedde 2020
och, som redovisats tidigare, drogs
styrelsens förslag att betala ut en
utdelning under 2020 tillbaka på grund av
osäkerheten kring covid-19. Under 2020
gjordes även återbetalningar av lån om
115,1 miljoner GBP, medan nettoeffekten
från uttag och återbetalningar av lån
under 2021 uppgick till noll GBP.
Koncernens förmåga att generera starka
kassaflöden från den löpande
verksamheten, tillsammans med
möjligheten att använda de tillgängliga
faciliteterna, ger koncernen flexibilitet att
fortsätta att ta tillvara en rad strategiska
möjligheter och hantera sin likviditet i
enlighet därmed.
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Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Risker och riskhantering
På Kindred tillämpar vi en
förnuftig strategi för
risktagande som inte kan
deﬁnieras av en siffra eller
formel.
Vi fastställer riskbegränsningar som
stämmer överens med koncernens
strategi, värderingar, policyer och bolagets
mål. Vi utvärderar risker både enskilt och
kollektivt för att fullt ut förstå
risklandskapet genom att analysera
sambanden mellan riskerna. Därefter
identifierar vi de risker som kan påverka
eller öka andra risker och därför viktas på
rätt sätt.
Vår strategi beror på vilken risk det gäller,
enligt följande:
—Strategiska risker: Kindred utvärderar
—noga risker med att fullfölja koncernens
—tillväxt- och strategimål.
—Operativa risker: Kindred minimerar
risker relaterade till genomförandet
av koncernens mål och vi är inte
rädda för att vidta kraftfulla åtgärder
i verksamheten avsedda att förbättra
kundupplevelsen.

—Finansiella risker: Kindred har antagit
en försiktig finansieringsstrategi för
att upprätthålla en tillräcklig finansiell
marginal för att fortsätta investera
för att nå våra strategiska mål.
Kindred har också satt upp mycket
låga toleranströsklar med interna
kontroller av avvikelser i den finansiella
rapporteringen.
—Regelefterlevnadsrisker: Kindred
strävar efter fullständig efterlevnad
av alla rättsliga, regulatoriska
och skattemässiga krav och
tolererar inte avvikelser från våra
bolagsstyrningspolicyer.
Vi har infört en cykel för årlig
riskbedömning som kartlägger de
huvudsakliga risker och
utvecklingstrender som Kindred löpande
hanterar. Det sker genom särskilda
bedömningar av marknadsrisker med
hjälp av metoderna bottom-up och
top-down. De huvudsakliga riskerna
uppdateras sedan utifrån dessa
bedömningar och en utvärdering av
utfallet av risker som redan har kartlagts.
Under 2021 kartlade vi ett antal risker som
klassificerades och konsoliderades med
hjälp av en mätmetod för att väga
potentiella effekter och sannolikheter för
de olika riskerna. Dessutom jämfördes de
med vår strategi, bolagets mål och
marknader (för att få med mer allmänna
risker i utvärderingen). De slutliga
huvudsakliga riskkategorierna granskades

av koncernledningen och godkändes av
styrelsen.
Under 2021 följde vi utvecklingstrenderna
som en integrerad del av resultatstyrning,
interna kontroller och cykler för
kvartalsrapportering och vidtog därefter
nödvändiga åtgärder för att begränsa de
kartlagda riskerna.
Samtidigt som vi fokuserar på att hantera
befintliga risker håller vi ständigt ögonen
på nya risker och möjligheter som kan få
en väsentlig påverkan på verksamheten.
Vi har också konstaterat den allt större
betydelsen av informationssäkerhet och
stärkt Kindreds verksamhet mot externa
hot. Under pandemin har alla våra kontor
tillämpat distansarbete. Denna utveckling
har lett till att koncernen vidtagit åtgärder i
fråga om bolagsstyrning, bland annat att
fastställa policyer, utbildning och särskilda
granskningar för att stärka koncernens
nätverk.
Under 2021 arbetade vi med CEMAsys på
en riskbedömning för att kartlägga
områden för att begränsa risker som en
del av vårt åtagande om rapportering och
hållbarhet enligt Task force on ClimateRelated Financial Disclosures (TCFD).
Arbetet som kommer att utföras under
2022 kan skapa flera möjligheter genom
att våra kontor blir mer resurseffektiva,
stärkt internt engagemang och där möjligt
100 procent förnybar energi kan köpas in.

Bolagsstyrningsmodell

Maj/jul

Jan/apr

Nov/dec

Aug/okt

Riskhantering och berörda parter

Revisionskommittén

Koncernens styrelse

Riskhantering- och
internrevisionsteam

Riskbedömning: Identifiera och uppskatta
huvudrisker i koncernen
Riskövervakning: Arbeta med berörda parter
för att uppdatera risker

Granskning av huvudrisker och
riskhanteringsprocessen
– Granska internrevisionsprogrammet
– Granska det reviderade internrevisionsprogrammet
– Diskutera uppdateringar med internrevisionsfunktionen

Riskreduceringsplaner: Arbeta med berörda
parter avseende riskreduceringsplaner

Godkänna internrevisionsprogrammet
– Uppdatera och lägga till revisionsprojekt vid behov
– Granskning av huvudrisker och riskhanteringsprocessen

Riskövervakning: Arbeta med berörda parter
för att uppdatera risker

Granskning av huvudrisker och
riskhanteringsprocessen
– Granska internrevisionsprogrammet
– Granska det reviderade internrevisionsprogrammet
– Diskutera uppdateringar med internrevisionsfunktionen

Granskning av
internrevisionsprogrammet
Uppdatera och lägga till eller ta
bort revisionsprojekt vid behov

Riskövervakning: Arbeta med berörda parter
för att uppdatera risker

Granskning av huvudrisker och
riskhanteringsprocessen
– Granska internrevisionsprogrammet
– Granska det reviderade internrevisionsprogrammet
– Diskutera uppdateringar med internrevisionsfunktionen

Granskning av
internrevisionsprogrammet
Uppdatera och lägga till eller ta
bort revisionsprojekt vid behov

Granska och godkänna
huvudrisker

Granskning av
internrevisionsprogrammet
Uppdatera och lägga till eller ta
bort revisionsprojekt vid behov

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Kindred Group plc _ 49

Huvudsakliga risker
och osäkerhetsfaktorer
Tabellerna nedan visar några av de risker som skulle kunna få konsekvenser för Kindreds framtida utveckling och strategi med tanke på
potentiell påverkan och sannolikhet för att de inträffar. Riskerna har inte ordnats efter betydelse eller eventuella ekonomiska
konsekvenser för Kindreds vinst eller finansiella position.

Regelefterlevnad: Kundefterlevnadshantering
Beskrivning

Arbete för att begränsa riskerna

Nya hot

/MRHVIHʞVZIVOWEQQEMƽIVESPMOE
jurisdiktioner och det operativa arbetet för
att minska riskerna knutna till kunder har
ökat. Prioriteten förblir att minska riskerna
knutna till kunder med så liten påverkan
som möjligt (behålla kunder baserat på en
positiv kundupplevelse) och samtidigt iaktta
fullständig efterlevnad.

Kindred har antagit en robust styrmodell
och fortsätter att utveckla verktyg och
EYXSQEXMWIVETVSGIWWIVJʯVEXXƽEKKEJʯV
högriskkunder, och vidta riskbegränsande
ʟXKʞVHIVMVʞXXXMH%RHVEOSRXVSPPIVWSQƼRRW
inkluderar bland annat varningar nästan i
realtid om riskindikatorer på kundkonton,
en heltäckande vy av kunduppgifter, att
skapa synergieffekter mellan team för
spelarhållbarhet och andra avdelningar samt
att utbilda arbetsgruppen i relevanta krav.

Marknadstrenden med nationella
tillsynsmyndigheter som använder lagar
mot penningtvätt för att genomdriva en
hög standard för ansvarsfullt spelande gör
koncernens verksamhet mer komplex till följd
EZƽIVEPMGIRWIVSGLOVEZMSPMOENYVMWHMOXMSRIV

Strategiskt tema
Utmärka oss i fråga om regelefterlevnad och
hållbarhet

Samtidigt och på EU-nivå föreslår
EU-kommissionen en förordning mot
penningtvätt (liknande den allmänna
dataskyddsförordningen GDPR om integritet).
(IXƼRRWZMWWIVPMKIRMRF]KKHEVMWOIVM
regleringsprocessen, men förhoppningsvis
innebär den ett tillfälle att stärka komponenter
i bekämpningen av penningtvätt, sätta upp
realistiska och objektiva parametrar och
uppmuntra en riskbaserad ansats.

Regelefterlevnad: Regulatorisk efterlevnad och komplexitet i bolagsstyrningen
Beskrivning

Arbete för att begränsa riskerna

Nya hot

Underlåtenhet att följa lagar och förordningar
skulle kunna leda till tappat förtroende,
ekonomiska viten och/eller indragen licens att
bedriva verksamhet.

Koncernen har ämnesexperter på samtliga
marknader och ett robust ramverk för policyer
och kontroll av efterlevnad.

Landskapet för regulatoriska frågor och
bolagsstyrning ändras konstant, vilket
ställer extra krav på Kindred. Ändringar av
verksamhetsmodellen kan kräva att Kindred
anpassar sina efterlevnads- och riskprocesser
så att de överensstämmer fullt ut.

Strategiskt tema
Utmärka oss i fråga om regelefterlevnad och
hållbarhet

Kindred arbetar hårt för att fullt ut följa regler
och införa eventuella ändringar eller krav som
kan uppstå från tid till annan.
Kindred utbildar samtliga medarbetare i
efterlevnadsfrågor. Programmen för utbildning
och medvetenhet redogör för Kindreds etiska
företagskultur och hjälper medarbetarna att
förstå sin roll i att säkerställa efterlevnad.

Regelefterlevnad: Skatt och skatterelaterade risker
Beskrivning

Arbete för att begränsa riskerna

Nya hot

/MRHVIHZIVOEVMƽIVESPMOENYVMWHMOXMSRIVSGL
lyder under olika nationella skattelagar och
efterlevnadsrutiner, i kombination med olika
hållningar hos olika skattemyndigheter i fråga
om internprissättning för multinationella
företag.

Kindred har ett särskilt team som
föreskriver interna kontroller för att hantera
skatterelaterade risker. Avdelningen bistår
ledningen i att följa skattekrav och övervaka
effektiviteten hos de interna skatterelaterade
kontrollerna samt Kindreds skatteposition.

Kindred övervakar den internationella
utvecklingen på skatteområdet inom OECD
och EU i fråga om införandet av reformen
av det internationella skattesystemet som
syftar till att tillämpa en global miniminivå för
beskattning på 15 procent för multinationella
företag från 2023. Kindred anser att det
krävs en bred internationell samsyn för att
uppnå säkerhet och minska risken för att
varje jurisdiktion inför ensidiga åtgärder. Även
om det ännu inte kan göras någon korrekt
YTTWOEXXRMRKEZHIRƼRERWMIPPEIJJIOXIR
om någon, från detta föreslagna direktiv
fortsätter Kindred att övervaka utvecklingen av
reformen.

Strategiskt tema
Utmärka oss i fråga om regelefterlevnad och
hållbarhet
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Ökad risk

Övrig information

Ingen förändring i risk

Minskad risk

Finansiella: Valutaexponering
Beskrivning

Arbete för att begränsa riskerna

Kindred verkar internationellt och exponeras,
utöver GBP, mot valutarisker som uppstår
i samband med olika valutaexponeringar,
främst med avseende på euro, svenska kronor,
norska kronor, danska kronor, US-dollar och
australiska dollar.

/MRHVIHWOEWWEƽʯHIRJVʟRHIRPʯTERHI
verksamheten utgör ett naturligt skydd
mot valutarisker, eftersom insättningar
och utbetalningar till kunder i olika regioner
matchas i samma valuta. Kindred matchar
också valutorna för rörelsekostnaderna mot
koncernens primära handelsvalutor, om
Valutarisk kan uppstå genom Kindreds dagliga
möjligt.
verksamhet samt i fråga om väsentliga
tillgångar och skulder, däribland bolagets
Kindred övervakar valutakursexponeringar
kreditfacilitet när uttag görs i andra valutor än som likvida medel, kundtillgodohavanden,
GBP.
kundfordringar och leverantörsskulder,
och hanterar dem inom de föreskrivna
gränserna genom användningen av
Strategiskt tema
valutaterminskontrakt, enligt godkännande
Utmärka oss i fråga om regelefterlevnad och
från styrelsen.
hållbarhet
Kindred använder säkringsredovisning
för att minska risken för exponering mot
ZEPYXEOYVWƽYOXYEXMSRIVJʯVPʟRHIRSQMRIVEHIM
utländska valutor.

Kindred övervakar också löpande sina framtida
OEWWEƽʯHIRSGLWXVʞZEVIJXIVEXXKʯVEYXXEK
i valutor där bolaget anser att potentiella
valutakursvinster och -förluster som uppstår
kan motverkas genom framtida operativa
OEWWEƽʯHIRMWEQQEZEPYXE

Nya hot
Eftersom det rör sig om en risk med externa
orsaker förändras den ständigt. Externa
faktorer som pandemin eller en potentiell
statsskuldskris skulle kunna få en framtida
påverkan på valutaväxlingen på våra
marknader. Finansmarknaderna upplever för
närvarande en hög volatilitet och statsskulder
har nått rekordnivåer.

Finansiella: Odds/handel
Beskrivning

Arbete för att begränsa riskerna

Nya hot

Risken att Kindred förlorar pengar på sin
verksamhet på grund av ogynnsamma resultat
IPPIVQEXGLƼ\RMRKMHIIZIRIQERKWSQ
Kindred erbjuder odds för.

Riskhantering är ryggraden i
sportspelsverksamhet. Genom sina interna
expertresurser och sin sportboksleverantör
Kambi har Kindred antagit särskilda
riskhanteringsprinciper som reglerar den
maximala riskexponeringen för varje sport
eller evenemang där Kindred erbjuder odds.
Risken fördelas över ett stort antal evenemang
och sporter. Sportboksprodukterna omfattas
också av regelbundna granskningar för att
ZIVMƼIVEVIRXWTIPSGLVIREMRWEXWIVJʯVEXX
WʞOIVWXʞPPEEXXHIXMRXIƼRRWRʟKVEXIGOIRTʟ
bedrägerier.

Sportmanipulation förblir ett ständigt hot och
Kindred arbetar hårt för att införa ytterligare
åtgärder för att upptäcka detta och begränsa
risken. Misstankar rapporteras omedelbart till
myndigheterna.

Strategiskt tema
Säkra en stark kärnverksamhet

Operativa: Cyberhot och informationssäkerhet
Beskrivning

Arbete för att begränsa riskerna

Nya hot

En extern cyberattack, insiderhot eller
överträdelse från leverantör skulle kunna
leda till avbrott av en tjänst eller läckage
EZOSRƼHIRXMIPPEYTTKMJXIV']FIVLSXWOYPPI
kunna leda till väsentlig påverkan för kunder,
ekonomi, anseende och regulatoriskt.

Kindred har en riskbaserad ansats i fråga om
att hantera cybersäkerhet. Kindred kartlägger
aktivt risker och hot, utformar kontrollnivåer
och inför kontroller i hela bolaget. Med hjälp
av ansatsen går det att utföra kontroller
WSQJʯVLMRHVEVHIƽIWXEEXXEGOIVYTTXʞGOE
incidenter och snabbt reagera för att minska
skador.

Den ökade förändringstakten i Kindred innebär
att vi måste upprätthålla den företagskultur
och kompetens som krävs för att stödja våra
omvandlingsinitiativ. När kundernas beteenden
och önskemål förändras kan vi bli tvungna att
öka takten i våra omvandlingsprogram.

Strategiskt tema
Uppnå större skalbarhet genom operativ
effektivitet och plattformens överlägsenhet

1IVMRJSVQEXMSRƼRRWMLʟPPFEVLIXWEZWRMXXIXTʟ
sidorna 69–72.
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Huvudsakliga risker
och osäkerhetsfaktorer
continued

Operativa: Talangrekrytering och arbetsmiljö
Beskrivning

Arbete för att begränsa riskerna

Nya hot

Traditionellt har vårt fokus legat på en stark
expansion där Kindred är beroende av att
rekrytera och utbilda nya medarbetare
inom olika verksamhetsområden. Vidare
har Kindred kartlagt risker med att utöka
användningen av digital teknik som är en
resurspool som används av alla stora bolag.

Medarbetarnas hälsa och säkerhet är
grundläggande. Det är därför Kindred ser till
att följa lokala regler på alla våra marknader
och lägger stor vikt vid medarbetarnöjdhet.
Kindred inför nya personalinitiativ för att öka
medarbetarnas engagemang, motivation och
QIHZIXIRLIXSQZMOXIREZZʞPFIƼRRERHI
och psykisk hälsa. Som ett svar på behovet
av kompetens inom digital teknik har Kindred
etablerat nära band till rekryteringsföretag och
erbjuder bra utbildningsprogram.

Den ökade förändringstakten på Kindred
innebär att vi måste upprätthålla den
företagskultur och kompetens som krävs för
att stödja våra omvandlingsinitiativ. Pandemin
kan dock göra det svårare på grund av de
ständiga förändringarna och möjligheterna
på arbetsmarknaden, vilket gör det lättare för
potentiella medarbetare att arbeta på distans
för stora teknikbolag.

Covid-19-pandemin och distansarbete
har förstärkt betydelsen av att hantera
ZʞPFIƼRRERHIXJʯV/MRHVIHWQIHEVFIXEVI
och de förändringar i arbetsmiljö som det
medför. Kindred förstår vilken stress det
innebär för medarbetarna med de konstanta
JʯVʞRHVMRKEVREJʯVZʞPFIƼRRERHIXSGL
verksamheten i allmänhet.

Strategiskt tema
Säkra en stark drivkraft

Strategiska: Negativa politiska och regulatoriska åtgärder
Beskrivning

Arbete för att begränsa riskerna

Nya hot

Negativa politiska och regulatoriska åtgärder
som påverkar vår strategi skulle kunna
leda till ökade kostnader och skapa en
konkurrensnackdel eller få en negativ påverkan
på Kindreds avkastning på investering.

Kindred hanterar frågor aktivt och öppet
tillsammans med beslutsfattare och
tillsynsmyndigheter för att hitta ömsesidigt
acceptabla vägar framåt och skapa en
hållbar regulatorisk miljö som är anpassad
till kundernas behov och den multinationella
digitala marknaden. Kindreds efterlevnad
EZFIƼRXPMKEVIKPIVʞVMRXIKVIVEHMLIPE
organisationen.

6IKPIVMRKEVREFPMVEPPXQIVKISKVEƼWOX
varierade med ett ökat skydd för
konsumentbeteenden och fragmenterade
regleringar. Dessutom skulle regeringar
kunna försöka höja skatterna för att täcka
kostnaderna för pandemin.

Strategiskt tema
Utmärka oss i fråga om regelefterlevnad och
hållbarhet

Strategiska: Produkterbjudande och varumärkets anseende
Beskrivning

Arbete för att begränsa riskerna

Nya hot

Kvaliteten på vårt produkterbjudande är
avgörande för Kindreds strategiska mål att
omvandla Kindred till ett bolag för produkter
och kundupplevelser. Om Kindred inte lyckas
leverera enligt dessa mål skulle bolaget kunna
drabbas av väsentliga intäktsförluster.

Under åren har Kindred byggt upp ett gott
anseende baserat på en stabil grund, däribland
åtagandet att vara en ansvarsfull partner som
fokuserar på efterlevnad, tryggt spelande,
spelarhållbarhet och produktkvalitet. Kindred
arbetar hårt för att skapa en trygg och säker
spelupplevelse för sina kunder inom alla
sina varumärken. Varumärkets anseende är
närvarande i allt Kindred gör och är i viss mån
även knutet till branschen i allmänhet.

Den ökade förändringstakten på Kindred
innebär att vi måste upprätthålla den
företagskultur och kompetens som krävs
för att stödja våra initiativ. När kundernas
beteenden och önskemål förändras kan
Kindred bli tvungna att löpande anpassa oss
till sådana behov.

Strategiskt tema
Säkra en stark drivkraft
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Ökad risk

Ingen förändring i risk

Minskad risk

Strategiska: Beroende av tredje part
Beskrivning

Arbete för att begränsa riskerna

Nya hot

Bristande kontroll över tillgängligheten hos
externa leverantörer skapar risk för antingen
störningar i verksamheten eller bristande
optimering. I takt med att branschen utvecklas
ökar risken för leverantörskoncentration.
Om nyckelleverantörer får en dominerande
ställning eller monopolställning, medför detta
en risk för okontrollerade prisökningar.

Kindred hanterar risken genom att väsentligt
minska beroendet av enskilda leverantörer
där detta är kommersiellt gångbart och
EVFIXEQIHƽIVEXVIHNITEVXWPIZIVERXʯVIV
Kindred arbetar även med olika leverantörer
SGLI\OPYWMZXMRRILʟPPJʯVEXXHMZIVWMƼIVEWMR
produktportfölj och ha unika erbjudanden till
sina kunder.

Takten inom branschen för samgåenden och
förvärv fortsätter att öka snabbt, främst på
den amerikanska marknaden med affärer i
miljarddollarklassen. Kindred måste fortsätta
att övervaka denna utveckling.

Strategiska teman
Säkra en stark kärnverksamhet
Uppnå större skalbarhet genom operativ
effektivitet och plattformens överlägsenhet

Branschspeciﬁka: Den allmänt utbredda negativa uppfattningen om branschen
Beskrivning

Arbete för att begränsa riskerna

Nya hot

Kindred verkar i en allt mer reglerad bransch
med en negativ stämpel i samhället. Negativ
uppmärksamhet mot branschen i medier
och misslyckande med att uppfylla externa
förväntningar på omsorgsplikten driver också
på ofördelaktiga beslut med strängare regler
och/eller ytterligare kontroll av efterlevnad.
Det kan också leda till att partners inte ingår
affärsrelationer med Kindred eller avslutar
dem.

Kindred arbetar hårt för att vara en ansvarsfull
partner och ledande aktör i ekosystemet
KIRSQƽIVELʟPPFEVLIXWMRMXMEXMZQIHJSOYWTʟ
tryggare spelande och spelarhållbarhet.

Störande marknadsbeteenden genom
olicensierade verksamheter på Kindreds
huvudmarknader minskar förmågan att
förse tillsynsmyndigheter med förslag på en
ansvarsfull politik för hållbart spelande.

Kindred fortsätter också sitt engagemang
för en öppen dialog med tillsynsmyndigheter
och sitt fokus på efterlevnad, socialt ansvar,
spelarhållbarhet och ansvarsfullt spelande.

Här ingår etiskt tvivelaktigt (men lagligt)
marknadsbeteende av licensierade operatörer
som kan hindra branschens politiska
MRƽ]XERHISGLPIHEXMPPEPPXQIVVIWXVMOXMZE
regleringar.

Strategiskt tema
Utmärka oss i fråga om regelefterlevnad och
hållbarhet

Operativa: Klimatrisker
Beskrivning

Arbete för att begränsa riskerna

Nya hot

Klimatrelaterade händelser skulle kunna
påverka Kindreds kontor och datacenter och
leda till störningar för Kindreds medarbetare,
leverantörer, samhällen och kunder. Det kan
också leda till högre direkta och indirekta
kostnader, exempelvis kostnader för att
öka kontorens motståndskraft och högre
försäkringspremier. Det kan också påverka
förmågan att locka nya talanger, kunder och
MRZIWXIVEVIQIHƽIVE

Kindred har arbetat med CEMAsys på en
riskbedömning för att kartlägga områden
för att begränsa risker som en del av vårt
åtagande om rapportering och hållbarhet
enligt TCFD. Under tiden som arbetet pågår
OER/MRHVIHHVER]XXEEZƽIVEQʯNPMKLIXIV
genom att sätta upp vetenskapligt baserade
mål inom koncernen, göra våra kontor mer
resurseffektiva, upprätta samarbete med
interna intressenter och, om möjligt, köpa in
100 procent förnybar energi.

Klimatriskerna ökar allt mer och har
FPMZMXIRKPSFEPYXQERMRK(IXƼRRWMRKIR
universallösning som passar alla, utan varje
människa och företag måste väga sina
alternativ mot varandra utifrån sina unika
omständigheter. På Kindred är vi fast beslutna
att göra vår del.

Strategiskt tema
Utmärka oss i fråga om regelefterlevnad och
hållbarhet
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Hållbarhet
Delat ansvar för
hållbara resultat.
Vi går i bräschen för att omvandla
spelandet och arbetar för att erbjuda våra
kunder en upplevelse utöver det vanliga,
samtidigt som vi hjälper dem att känna sig
trygga och säkra.
I praktiken innebär det att vi inte får några
intäkter från osunt spelande, vi får en
utmärkt onlinesäkerhet, ser efter våra
medarbetare, samt uppnår effektivitet,
efterlevnad av lagar och regler samt en
fantastisk spelupplevelse för varje enskild
kund.

Att vara förändringen
Vårt syfte är att omvandla spelandet
genom att vara en pålitlig källa till
underhållning som bidrar positivt till
samhället. Vårt arbetssätt formas av våra
operativa värden och är djupt rotat i vårt
arv av att ”erbjuda spelarna bättre och
tryggare sätt att spela”.
Globala framsteg inom digital teknik, och
spelbranschens expansion, har
introducerat spelandet som en
underhållningsform för en bredare publik.
Det här är ett nytt sammanhang och i takt
med att det förändras anpassar vi oss
efter nya utmaningar, som att fortsätta att
hantera vår påverkan på miljö och
samhälle. Läs mer på sidan 14 till 15 om
hur vår affärsmodell skapar värde.

“Jag är fullt och
fast övertygad om
att spelande kan
ge ett stort positivt
bidrag till samhället
och enbart bör
vara en källa till
underhållning.”
Henrik Tjärnström,
VD

Under de senaste 20 åren har vi samlat
några av Europas mest framgångsrika
varumärken för onlinespel – och
därigenom skapat ett av världens största
onlinespelbolag. Vår tillväxt, diversifiering
och regionala närvaro är stora, men det är
också vårt engagemang i förändring.
Sportspel och kasinospel har funnits i
digital form i omkring 30 år, och
onlinespelbranschen växer årligen med
cirka 11 procent. Under 2021 utgjorde
onlinespelmarknaden nästan en tredjedel
av den globala spelmarknaden. Under
2021 har vi expanderat inom sportspel,
poker, kasino och spel samt bingo. Se mer
på sidan 26 till 27.

54 _ Kindred Group plc Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Våra kunder får säker digital underhållning
av hög kvalitet, via i genomsnitt 50,5
miljoner transaktioner om dagen. Den här
nivån av interaktion ger oss en enorm
möjlighet att bidra till att spelandet når en
mognadsgrad där vi inte genererar några
intäkter från osunt spelande.
Våra forsknings-, upptäckts- och
kontrollmetoder visar på ett ledarskap
inom ansvarsfullt spelande, och vi arbetar
öppet med tillsynsmyndigheter,
konsumenter och forskare. Under 2021
fokuserade vår sjätte Sustainable
Gambling Conference (SGC) på ”Safer
gambling: a shared responsibility” (Tryggt
spelande: ett gemensamt ansvar) och
täckte in högprioriterade ämnen som
ansvarsfullt spelande och integritet.
Dessutom fick vårt
medarbetarengagemang ett uppsving
under 2021 när vi började med en ny
hybridarbetsmodell och ett ökat
deltagande i vår AESP (All Employee
Share Plan). Dessutom fortsatte vi med
det viktiga arbetet att säkerställa
regulatorisk efterlevnad och integritet
relaterad till cybersäkerhet. Det
kompletterades genom framsteg med att
lämna in våra koldioxidutsläppsmål för
oberoende verifiering och ett formellt
godkännande som vetenskapligt baserade
mål, samt ett fortlöpande fokus på
samhällspåverkan, som att förbättra den
mentala hälsan.

61,3 %

av vår inköpta el kom från förnybara källor
under 2021

79,2 %

av våra kunder får ett sundare
spelbeteende efter att de för första gången
har blivit upptäckta i vårt system för
beteendeövervakning

48

eNPS (medarbetarlojalitet)

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Hållbarhet på Kindred: långsiktig inriktning och ambition

Ansvarsfullt spelande
Långsiktig vision

Ambition

Fokusområden:

Göra spelande 100 procent njutbart.

Inga intäkter från osunt spelande till
2023.

—Skydd och utbildning av spelare
—Forskningsbaserade metoder
—Transparens
—Samarbete.

Långsiktig vision

Ambition

Focus areas:

Maximera integritet och schysta
spelregler i allt vi gör genom att
förhindra fientliga cyberaktiviteter
mot vår plattform och spelarkonton
samt genom att utöka upptäckt av
och utbildning om integritet i
sportspel.

Till 2025 är vårt mål att uppnå noll
sårbarheter utan skyddsåtgärder
och noll hackade spelarkonton.

—Säkerhet för spelarkonton
—Förtroende för plattformen
—Utbildning och samarbete om
integritet inom sportspel.

Upprätthålla integriteten

Driva en verksamhet som följer reglerna
Långsiktig vision

Ambition

Focus areas:

Ligga steget före det förväntade
genom att använda den senaste
tekniken och de senaste
innovationerna inom
regelefterlevnad och kundservice.

Eliminera incidenter som upprepar
sig genom att till år 2025 säkerställa
att det inte uppstår några väsentliga
efterlevnadsincidenter till följd av
avsaknad av skyddsåtgärder.

—Regelefterlevnad
—Arbete mot penningtvätt
—Arbete mot korruption
—Speak Up.

Långsiktig vision

Ambition

Fokusområden:

Att vara en av världens högst
rankade arbetsgivare.

Öka andelen ledande befattningar
som innehas av kvinnor till 50
procent, till 2025.

—Värderingar och kultur
—Mångfald, jämställdhet och
inkludering
—Förbättra data om alla typer av
mångfald.

Vara Kindred

Bidra till samhället
Långsiktig vision

Ambition

Fokusområden:

Utrusta de samhällen där vi verkar
med kunskap och resurser för att
skapa en bättre framtid genom att
stödja forskning och projekt och
göra vårt för att bekämpa
klimatförändringarna.

Köpa in all el från förnybara källor,
där det är möjligt, senast vid
utgången av 2023.

—Samhällsengagemang
—Lokal ekonomisk livskraft
—Forskningsbaserad metod som
stödjer Parisavtalet.
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Hållbarhet
continued

Hållbarhetsstyrning
Vi förklarar styrningen av
hållbarhetsarbetet i vår
bolagsstyrningsrapport (sidan 102).
Styrelsen ansvarar för att granska våra
system och vår interna kontroll i fråga om
hållbarhetspraxis (se sidan 106).
Koncernens Chief Human Resources
Officer har det övergripande ansvaret för
hållbarheten, och alla medlemmar i
ledningsgruppen ansvarar för specifika
områden av hållbarhetsramverket. Vår
styrelse ansvarar för att säkerställa att vi
har de intellektuella och finansiella
resurserna för att säkerställa att
strategiska och operativa beslut integrerar
hållbarhetsfrågorna för att kunna skapa
värde på lång sikt. Vårt
hållbarhetsramverk består av en
uppsättning principer, riktlinjer och
processer som gör det möjligt för oss att
hantera resultaten i de fem grundpelarna i
vår hållbarhetsstrategi (sidan 55).

Vårt hållbarhetsråd (Sustainability
Council) och vårt råd för styrning, risk och
efterlevnad (Governance, Risk and
Compliance Council) arbetar för att
säkerställa att vi beaktar hållbarhetsrisker
och -möjligheter när vi utvecklar vår
strategi, att vi fortsätter att göra framsteg
med vårt hållbarhetsengagemang och att
vi har kapacitet att svara på ett lämpligt
sätt på intressenternas önskemål och
krav. Hållbarhetsrådet stöds av VD och
sammanträder en gång i kvartalet. Råder
rapporterar till ledningsgruppen och
styrelsen. Vår hållbarhetschef är ansvarig
för specifika hållbarhetsaktiviteter.
Dessutom övervakar vår
ersättningskommitté den
hållbarhetslänkande ersättningspolicyn.

Metod för hållbarhetsstyrning på
koncernnivå
Vår ledningsmetod drivs av
regelefterlevnad och vår hållbarhetspolicy,
som i sin tur underbyggs av våra
värderingar (sidan 17). Se vår
bolagsstyrningsrapport för
hållbarhetsstyrning (sidan 102). Metoden
för att hantera påverkan i alla former går
hand i hand med vår strategi (sidan 16 till
17).
Vi följer European Gaming and Betting
Associations (EGBA) Uppförandekod för
ansvarsfull marknadsföring. Vi redovisar i
linje med Science-Based Targets initiative
(SBTi) och CDP (tidigare Carbon Dislosure
Project), och vi har anpassat vår
redovisning till kraven från Task Force on
Climate-related Financial Disclosures
(TCFD). Vi har också sett över hur vi ska
kunna följa EU-taxonomin1 i fråga om
hållbar verksamhet. Vi har behållit viss
praxis gällande medarbetarnas hälsa som
infördes som ett svar på pandemin, bland
annat vår hybridarbetsmodell. Vi följer
regler om dataskydd, säkerställer att vi är
noggranna i vår hantering av
personuppgifter och förklarar hur vi
hanterar kundernas personuppgifter och
vilka rättigheter de har.
Hållbarhetsinformationen i den här
årsredovisningen är i enlighet med Global
Reporting Initiative (GRI) Standards: Nivå
Core. Den täcker in kalenderåret 2021 och

uppgifterna avser året som slutade den 31
december 2021. Vi upprättar och
organiserar alla data om resultat internt
och utvärderar resultaten med hjälp av
våra interna kontrollprocesser, som ses
över i linje med våra arrangemang för
bolagsstyrning Testföretaget eCOGRA
granskade samtliga data som användes
för att spåra framstegen mot våra
åtaganden, även om
hållbarhetsinformation inte kräver en
formell bekräftelse av tredje part. Vi
beskriver de enskilda
ledningskomponenterna i respektive
sektion, efter behov.

Externa bedömningar
MSCI AAA

CDP score
B

Carbon
Footprint

Great
Place to
Work
certified in
Australia
and UK

ESG
Transparency
Partner Nasdaq

Best
Workplace
in Tech in
UK

Best
Workplace
for Women
in UK

Våra webbsidor om
hållbarhet: www.
kindredgroup.com/
sustainability
Våra huvudsakliga riktlinjer
gällande bolagsstyrning
och hållbarhet www.
kindredgroup.com/
about/corporategovernance/policydocuments/?year=Policies
Sammanfattning
av Sustainable
Gambling Conference
https://www.youtube.com/
watch?v=eoUaZacbSjE

1 Detta avser ett enhetligt klassificeringssystem för hela EU av miljömässigt hållbara aktiviteter. Syftet är att eliminera inkorrekt kommunikation eller marknadsföring av
finansiella produkter och det relevanta regelverket är utformat för att hjälpa investerare och andra att uppfylla sina upplysningskrav med avseende på tillgångarna de
investerar i.
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Väsentlighetsbedömning

More
relevant

9
16

21

8

Relevance to
stakeholders

20

3

2

1 12

Less
relevant

Less material topics

s
ic
op
lt
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er
at
m

Less
impact

More
impact
Assessed impact on Kindred’s business and external environment

Väsentliga frågor som togs upp

Intressentdialoger

—Ansvarsfullt spelande och
spelarskydd
—Etisk marknadsföring
—Kunddataintegritet
—Ansvarsfullt spelande och
spelarskydd
—Integritet vid sportspel
—Kunddataintegritet
—Ansvarsfullt spelande och
spelarskydd
—Cybersäkerhet
—Arbete mot penningtvätt
—Cybersäkerhet
—Kunddataintegritet
—Arbete mot korruption

Intervjuer

Kunder

19

11

Ägare och
investerare

Medarbetare

6

10

14

13

Intressentgrupp

Affärspartner

s
ic
op
lt
ia
er
at
tm
os
M

5

ss
Le

Bedömningen under 2020 syftade till
att göra en utvärdering av relevansen
och betydelsen av över 20 frågor, hur
de rangordnas vid en extern prioritering
samt den påverkan respektive fråga
har på verksamheten, samt på den
yttre miljön och samhället. Det
omfattade intervjuer och
undersökningar på fem marknader,
med representanter från sex
intressentgrupper: kunder,
medarbetare, ägare, investerare,
affärspartner och
branschorganisationer (se tabellen
nedan). På sidan 14 i vår tidigare
hållbarhetsrapport beskrivs utfallet av
intressentdialogerna. En
valideringsprocess som innefattar
Kindreds ledning användes för att
granska och fastställa bedömningen.

18
17

7

s
ic
op
lt
ia
er
at
M

Vårt urval av väsentliga områden styrs
av våra väsentlighetsbedömningar
(2017 och 2020), som beskrev en
validerad uppsättning frågor, vilka
framgår av matrisen till höger.
Bedömningen går hand i hand med
väsentlighetsprincipen i GRI Standards
2021 samt med andra erkända
ramverk.

4
15

Most material topics

Strategirapport

Intervjuer

Webbaserad
undersökning,
intervjuer,
workshop
Webbaserad
undersökning

Miljöaspekter
1 Gröna byggnader och
energihantering
2 Ansvarsfulla affärsresor
3 Avfallshantering
Samhällsaspekter
4 Ansvarsfullt spelande och
spelarskydd
5 Etisk marknadsföring
6 Produktinsyn
7 Integritet vid sportspel
8 Medarbetarengagemang
9 Mångfald, jämställdhet
och inkludering
10 Medarbetarutveckling
och utbildning
11 Hantering av
samhällsengagemang

Bolagsstyrningsaspekter
12 Ansvarsfulla inköp
13 Skattetransparens
14 Arbete mot penningtvätt
15 Arbete mot korruption
16 Rättvis konkurrens
17 Kunddataintegritet
18 Cybersäkerhet
19 Finansiell stabilitet
20 Innovation
21 Regulatorisk stabilitet
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Hållbarhet
continued

Samverka med
intressenterna
Parallellt med samverkan med de externa
intressenterna som är en del av vår
väsentlighetsbedömning samverkar vi
med många personer i den egna
affärsverksamheten. Vi vet att vi inte kan
nå våra ambitioner på egen hand, så vi
arbetar med ett flertal olika intressenter
för att göra framsteg med vår
hållbarhetsstrategi och vi säker ständigt
efter nya samarbeten. Under hela året
genomför vi undersökningar, möten och
program för investerarrelationer, deltar i
branschseminarier, samt upprätthåller
kontakten genom kundserviceavdelningen
samt sociala medier. Det hjälper oss att
förstå intressenternas synvinklar och hur
vi kan bli bättre och skapa långsiktigt
värde på ett hållbart sätt.
Kunder: undersökningar av kundnöjdhet,
kommunikation med kundservice, sociala
medier och andra event hjälper oss att
spåra stämningsläget och uppfatta åsikter

som hjälper oss att skapa den allra bästa
onlinespelupplevelsen. Under 2021 fick vi
433 070 svar på våra
kundnöjdhetsundersökningar.
Medarbetare: medarbetarundersökningar,
utvecklingssamtal, samtal med dem som
slutar samt framtagandet av en årlig
hållbarhetsutvecklingsrapport är några av
våra metoder för att ta reda på vad
människor tycker om livet på Kindred. Det
hjälper oss att attrahera och behålla de
främsta talangerna, vilket är helt
avgörande för vårt åtagande för ett
ansvarsfullt spelande och för att nå våra
verksamhetsmål. Peakon-undersökningen
gav en svarsnivå på 84 procent under
2021, medan ytterligare samverkan kring
hybridarbete och vår AESP också ägde
rum under 2021.
Investerare: pågående samverkan med
investerarna, i linje med noteringskraven
på Nasdaq Stockholm, hjälper dem att
förstå vår strategi och vårt resultat. Det
omfattar bland annat enskilda möten,

årsstämman samt övrig kommunikation
online som de främsta kanalerna till
samverkan.
Partners: vi arbetar med många olika
partners, från konventionella direkta
affärstjänster till experter, såsom spelare
med erfarenhet av osunt spelande och
andra experter på ansvarsfullt spelande.
Olika former av engagemang förekommer,
bland annat standardiserade diskussioner
om allt från kontrakt till benchmarking,
utbildning och deltagande på den årliga
Sustainable Gambling Conference.
Samhälle: vi deltar i samhället på en rad
olika sätt, bland annat genom sponsring
av samhällsprojekt, donationer av
utrustning, pristävlingar samt årliga
undersökningar om
varumärkesmedvetandet. Ett
engagemang vi känner särskilt för är vår
årliga Sustainable Gambling Conference,
som under 2021 välkomnade
tillsynsmyndigheter, forskare, terapeuter,
branschrepresentanter och andra
experter.

Bidrar till målen för hållbar utveckling (SDG)
FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG) används för att spåra framstegen mot en tryggare, säkrare, sundare, jämställd och
miljömässigt bättre värld 2030. Vi har gjort en bred kartläggning av vår verksamhet i förhållande till målen och sett att tre är
högst relevanta och ytterligare fyra är måttligt relevanta. Vi har identifierat delmålen inom varje SDG där vi gör det största
bidraget och har kopplat dessa till våra egna nyckeltal:
SDG 3 – God hälsa och
ZʞPFIƼRRERHI

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt

SDG 16 – Fredliga och
inkluderande samhällen

Omfattar att främja god mental hälsa
och välbefinnande. Vårt arbete med
ansvarsfullt spelande går väl ihop med
denna aspekt av SDG 3. Vi spårar
intäkterna från osunt spelande,
kundernas användning av
kontrollverktyg, fördelarna med ett
sundare spelbeteende, främjandet av
integritet inom idrotten samt
engagemang i lokalsamhällena. Det
bidrar även till SDG 1 om att utrota
fattigdomen samt SDG 7 om hållbar,
ren energi för alla.

Omfattar produktiva anställningar och
arbetsvillkor för alla, lika lön för lika
arbete, fritt från diskriminering samt
inkluderande av alla aspekter av
mångfald. Se Vara Kindred (sidorna 80
till 83) om hur programmen för
medarbetarutbildning, mångfald och
lika möjligheter stämmer överens med
detta mål. Vi spårar medarbetarnas
uppfattning om anställningsvillkor, samt
om Kindred som arbetsgivare. Det gör
det också möjligt för oss att bidra till
SDG 4 om kvalitet på utbildning, och
SDG 5 om jämställdhet mellan könen.

Brett kopplat till att eliminera
ekonomisk och annan organiserad
brottslighet samt korruption. Vårt
arbete med att driva en verksamhet
som följer reglerna (sidorna 74 till 79)
och upprätthålla integriteten (sidorna
68 till 73) beksiver mer i detalj hur vi
bidrar till att bekämpa penningtvätt,
korruption och förlust av integriteten i
sportspel.

Väsentliga frågor

Väsentliga frågor

Väsentliga frågor
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Kindred
United
I och med att fler kollegor
fortsatte att arbeta hemifrån,
och det blev mindre vanligt
med möten i verkliga
livet gick våra lokala
samverkansgrupper och
underhållningskommittéer
ihop för att bilda vår
nya grupp av volontärer
bland medarbetarna,
Kindred United.

Kindred United etablerades i januari
2021 och syftar till att hitta mer kreativa
sätt att hålla humöret uppe, lyfta fram
och belöna kollegorna och se till att vi
håller kontakten under längre perioder
med restriktioner. Kindred United ordnar
lekar och tävlingar, aktiviteter för ett ökat
välmående, som bland annat afternoon
tea med samtal och livsstilssamtal,
exempelvis ”Financial Wellbeing Talk &
Clinic”.
Alltid med inkluderingen som ledstjärna
träffas medlemmarna i Kindred United
regelbundet för att diskutera hur det går
att förbättra medarbetarnas upplevelse
och känsla av inkludering på respektive
ort. Medlemmarna är också mycket
aktiva i samhället och engagerar våra
medarbetare i samhällsaktiviteter som
att hjälpa särskilt utsatta grupper att få
hem mat under nedstängningarna,
stödja en fristad för pensionerade
kapplöpningshästar, donera ITutrustning och plocka skräp på
Världsstädardagen.

I takt med att fler medarbetare
återvänder till våra kontor kommer
Kindred United att ha en viktig roll i att
upprätthålla samverkansnivåerna bland
de medarbetare som fortsätter att
arbeta hemifrån. I ett nära samarbete
med de lokala teamen för att hantera de
här frågorna, HR,
välmåendeambassadörer,
medarbetarnätverk och andra
hjälpmedel kommer Kindred United att
fortsätta att stödja oss i arbetet med att
skapa en inkluderande kultur i
världsklass. Gruppens bidrag ger även
ett erkännande utifrån, som att vi
belönades med utmärkelsen UK’s Best
Workplaces in Tech av Great Place to
Work UK för tredje året i rad.
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Ansvarsfullt spelande
Vår långsiktiga vision är att göra spelande 100 procent njutbart.
Vår ambition
Inga intäkter från osunt spelande till 2023.

I korthet
Mål

Slutfört (S)
Pågående (P)
Efter plan (E)

När

Framsteg

Öppet rapportera om andelen av intäkterna som
kommer från osunt spelande för att visa
framstegen mot vår ambition om 0 procent.

Slutet av
2021

Under första kvartalet 2021 började vi kommunicera
andelen intäkter som kommer från osunt spelande i
pressmeddelanden varje kvartal samt på vår webbplats,
tillsammans med detaljerad information om vår metodik.

(S)

+ʯVEJʯVFʞXXVMRKEVEZHIRFIƼRXPMKE
verktygslådan för ansvarsfullt spelande för att
stödja ett hållbart spelande.

Slutet av
2021

Vi utvärderar för närvarande hur vi kan återanvända
verktyg för att få en konsekvent metod i alla varumärken.

(P)

Låta vårt spelarövervakningssystem, PS-EDS,
Slutet av
genomgå en akademisk granskning av relevanta 2021
personer samt samarbeta med externa forskare.

Slutförande förväntas under 2022.

(P)

Säkerställa att vi avsätter minst 5 procent av
varje marknadsföringsbudget till främjandet av
säkrare spelande.

Under 2021 gick 4,2 procent av vår marknadsföringsbudget (P)
till att främja säkrare spelande.

Slutet av
2021

Nyckeldata

4,0 %

Spelöverskott från osunt spelande.

62,2 %

av våra kunder gör mindre insättningar efter
den första upptäckten.
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forskare, representanter för
tillsynsmyndigheter, operatörer och andra
experter registrerade för att delta på den
digitala Sustainable Gambling Conference.
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Vi vill att alla spelare ska
njuta av spänningen, glädjen
och känslan av gemenskap
som spelande står för när det
är som bäst, utan att uppleva
obehag.
Vår forskning om psykologi, beteende och
tecken på osunt spelande bidrar till att
proaktivt förändra spelarnas beteende
och syftar till att göra spelandet till en
njutning för alla spelare. Den kommer att
hjälpa konsumenterna att undvika
problem relaterade till spel och minska
den sociala påverkan för deras
närstående. Forskningen stödjer också
den regulatoriska efterlevnaden och
uppfyller investerarnas förväntningar. Vi
arbetar tillsammans med andra bolag i
branschen, tillsynsmyndigheter, forskare
och personer som har upplevt
spelmissbruk. Det leder till större
öppenhet, forskningsbaserade
förbättringar av våra system och i
slutänden nöjesspelande till glädje för
vuxna.
Resultat 2021 – göra spelande säkrare
och mer njutbart
Omkring 98 procent av Kindreds kunder
njuter av våra sportspel, kasinospel och
andra spel på ett ansvarsfullt sätt, men en
liten andel upplever problem på grund av
sitt spelande: fysiska, psykiska,
känslomässiga och ekonomiska, på ett
sätt som även påverkar deras familj och
vänner. Vi fortsätter att göra allt vi kan för
att förebygga och minimera
skadeverkningar från spelande. Under
2021 gick vi vidare med arbetet som
bedrivs tillsammans med forskarvärlden
och vårdsektorn och delade öppet med
oss av forskningsresultaten baserat på
anonymiserade data som bidrar till att
utveckla vår teknologi. Resultaten hjälper
oss att säkerställa att kunderna spelar på
ett säkert sätt, och att vi följer reglerna
och skapar en underhållningskultur som
vilar på en grund av delat ansvar.
www.kindredgroup.
com/sustainability/ourjourneytowards-zero/

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Åtgärder för olika riskgrupper, utifrån Kindreds system
för tidig upptäckt av spelarsäkerhet (Player Safety Early
Detection System)
Social
Gambler

Low
Risk

Inga åtgärder
Markerade i vårt
spelarövervakningssystem
som att ingen skada
upptäckts.
Proaktiva åtgärder
Budskap för att uppmuntra
säkrare spelverktyg;
begränsningar för att styra
utlägg, tid eller för att ta en
rast.
14,8 procent av våra kunder
använder icke-obligatoriska
kontrollverktyg.

Moderate
Risk

Motåtgärder
Våra team håller kontakt
med kunderna med hjälp av
meddelanden, e-post eller
telefonsamtal för att i
förebyggande syfte
uppmuntra användningen av
kontrollverktyg eller att de
ska ta längre pauser från
våra produkter eller tjänster.
79,2 procent förbättring till
följd av ingripanden.

High
Risk

Reaktiva åtgärder
Olika åtgärder som kan vara
allt från ett personligt samtal,
eller en hänvisning till
tredjepartsspecialister, för att
hjälpa personer med
spelproblem. De personer
som får en markering om
osunt spelande stängs av
från alla våra produkter och
tjänster och anmäls till
relevant nationell
uteslutningsplan.

Resa mot noll
Under 2021 lanserade vi en ny indikator för att spåra spelöverskott från
högriskkunder. I slutet av 2021 var vår andel av intäkterna från osunt spelande 4,0
procent, en nedgång från 4,3 procent 2020. På den här resan förlitar vi oss på
fullständig öppenhet: vi redovisar öppet spelöverskottet från osunt spelande, för att
på så sätt visa framstegen på vår resa mot noll till 2023. Kindred är den första
operatören som gör det.
Vi delar också med oss av hur vi tänker, våra metoder, vår forskning och resultaten
av vår teknologi. Återkopplingen har varit positiv. På vår Sustainable Gambling
Conference i oktober fick vi höra om tillsynsmyndigheternas perspektiv som en del
av ett brett och konstruktivt engagemang i frågan. Det kompletterades av våra
utökade forskningssamarbeten, och återigen är det experterna med erfarenhet av
spelmissbruk som vi förlitar oss på när vi testar vår metod och granskar resultaten.
Öppenheten är en viktig milstolpe, men den minskade andelen möjliggörs genom
vår teknologi som ständigt utvecklas och vårt hårt arbetande team av experter,
enligt beskrivningen i nästa avsnitt

Share of revenue from customer risk level
80

72.38

66.22

60
40
17.33

20

24.70
6.01

0

Social
Q4 2020

Low risk

5.06

Medium risk

4.29

4.03

High risk

Q4 2021
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Responsible gambling
Alla kunder %

Kunder upptäckta
i PS-EDS %

Våra verktyg – användning i procent av aktiva kunder

2020

2021

Insättningsgränser Hjälper våra kunder att
kontrollera sina utlägg
Klockningar (Reality Hjälper våra kunder att
checks)
kontrollera tiden de spelar
med larm var 30:e, 60:e och
90:e minut
Förlustgränser
Hjälper våra kunder att
kontrollera sitt spelande
genom att sätta en
JʯVPYWXKVʞRWTʟIRIPPIVƽIVE
produkter
Frivillig avstängning Hjälper våra kunder att inte
> sex månader
tappa kontrollen genom att
blockera deras åtkomst till
sitt konto för en bestämd
period om sex månader eller
för all framtid
Frivillig avstängning Hjälper våra kunder att inte
< sex månader
tappa kontrollen genom att
blockera deras åtkomst till
sitt konto för en bestämd
period om högst sex
månader
Produktblockeringar Låter våra kunder ta en paus
JVʟRWTIGMƼOETVSHYOXIV
genom att begränsa
åtkomsten under en
bestämd tidsperiod.

7,27

9,04

34,49

2020

34.49

2021

1,79

2,00

1,18

1.18

0,51

0,65

2,56

2.56

2,97

3,93

7,17

7.17

3,08

4,00

12,70

12.70

1,39

1,62

6,65

6.65

Within customers detected in PS-EDS
Monthly % usage of self-exclusion (6+ months) compared to non-mandatory control tools
(within all market active customers)
40%

33.9%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

17.0%

1.8%

1.2%
January 2018 – December 2021

Within all market active customers
Monthly % usage of self-exclusion (6+ months) compared to non-mandatory control tools
(within customers detected in PS-EDS)
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

16.1%

Digital spårning för kundskydd
Genom mer än 20 års tekniska
framgångar har vi kunnat utveckla en
digital profil för varje kunds beteende.
Sedan 2012 skickar vårt system Player
Safety – Early Detection System (PS-EDS)
data som uppmärksammar vårt
Responsible Gambling-team om en kund
visar tecken på ett skadligt beteende, som
att jaga förluster eller vinster, nekade
insättningar, ångrade uttag eller alltför
mycket tid som ägnas åt att spela eller
surfa på våra plattformar. Tekniken
använder en algoritm som baseras på den
femte utgåvan av en känd
klassificeringsmodell för mental hälsa
som går under namnet DSM-5 Diagnostic
and Statistical Manual of Mental
Disorders). Att kombinera DSM-5 med det
ofta använda PGSI (Problem Gambling
Severity Index) har gjort det möjligt för oss
att utveckla PS-EDS för att sammanföra
beteendeindikatorer och finansiella
kriterier, vilket gör enklare att upptäcka
osunt spelande online.
Under 2021 förbättrade vi systemet
ytterligare genom att öka antalet kriterier
vi använder från fyra till 24. Med de nya
kriterierna införlivas data från
webbanalyser, riskberäkningar och nya
datapunkter. Resultatet är en större
precision i upptäckten i PS-EDSramverket.
I oktober 2021 publicerade Kindreds chef
för ansvarsfullt spelande och forskning,
Maris Catania, och professor Mark
Griffiths, ytterligare expertgranskad
forskning om tänkesättet bakom vårt
system för beteendeövervakning. Player
Protection-teamet använder forskning om
spelmissbruk för att identifiera potentiella
tecken på missbruk. Se mer om
forskningssamarbeten nedan.
Så snart vi känner till beteendemönstren,
och kan identifiera när kunden börjar visa
tecken på spelmissbruk, kan vi ge råd om

8.9%

1.2%

0.8%
January 2018 – December 2021

Self exclusion

Voluntary control tools
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De fyra spelartyperna, i detalj
https://www.kindredgroup.
com/sustainability/ourjourney-towards-zero/
customer-risk-levels/

För mer information om hur
ZMMHIRXMƼIVEVSWYRXWTIPERHI
https://www.kindredgroup.
com/sustainability/ourjourney-towards-zero/
methodology/
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och tillhandahålla kontrollverktyg, enligt
beskrivningen ovan till vänster.

och i riktigt allvarliga fall stänger vi själva
kontot.

Verktyg för ansvarsfullt spelande

Vi investerar fortlöpande i ytterligare
kontrollverktyg, inklusive
insättningsgränser och
förlustbegränsningar, eller blockerar vissa
produkter helt och hållet. Dessutom gör
vårt klockningsverktyg (reality checks) att
kunderna kan få en påminnelse efter en
viss tid, samt en tydlig redovisning av
vinster eller förluster under en
spelsession. Vi erbjuder också den
välkända och kostnadsfria
blockeringsmjukvaran Gamban som alla
kan använda om de vill. Det möjliggör
självuteslutning från över 30 000
webbplatser för onlinespel (se rutan på
sidan 66).

Under 2021 ökade vi användningen av
kontrollverktyg för att hjälpa alla våra
kunder, med ett särskilt fokus på de yngre
befolkningsgrupperna, (18–24-åringar).
För dem har vi satt upp skräddarsydda
metoder som redan har gett utdelning:
utbildning på ett tidigt stadium om
ansvarsfullt spelande är en viktig del av
vårt åtagande.
Om en kund visar tecken på spelmissbruk
får vårt specialistteam inom ansvarsfullt
spelande ett meddelande från PS-EDSsystemet. En av de specialutbildade
analytikerna avgör vilken
kommunikationsmetod som passar just
den kunden bäst: e-post, telefon eller
andra kommunikationsverktyg som finns
tillgängliga på våra plattformar. Där vi
upptäcker en mycket hög skaderisk är vi
snabba att kontakta kunden, och vi kan
också införa begränsningar på kontot.

79,2 %
av kunderna antog en sundare spelmetod efter
att vårt team för ansvarsfullt spelande hade
ingripit

Under 2021 analyserade vårt team 30 775
kundprofiler på det sättet (2020: 26 997)
och vi skickade 94 723 skräddarsydda
meddelanden (2020: 58 000). Följden blev
att 79,2 procent av dessa kunder fick ett
sundare spelbeteende (2020: 76 procent).
Närmare två tredjedelar (62,2 procent) av
dem vi har kontakt med på det här sättet
gör mindre insättningar, och 15 procent
kopplade in ett icke-obligatoriskt
kontrollverktyg nästföljande månad. Vi
listar verktygen i tabellen på föregående
sida.
Vår forskning visar att frivilliga metoder
fungerar bäst: självreglering såsom
begränsningar som kunden själv anger är
det verktyg som hjälper bäst, även om
självuteslutning kan vara det bästa för
vissa. Det finns tillgängligt från allt mellan
24 timmar och fem år beroende på
marknad. Vi erbjuder alltid det som lokala
spelregleringar kräver eller
rekommenderar och går ofta längre än så
och erbjuder permanent självuteslutning,

Om en kund använder ett kontrollverktyg
minskar de risken för osunt spelande. I
nuläget använder 14,8 procent av
kunderna minst ett verktyg (2020: 12
procent). Kunderna som upptäcktes
genom vårt PS-EDS för att de är i
riskzonen, och som vi har kontaktat
angående deras spelande, kan införa vissa
självregleringar kring sitt spelande för att
skaffa sig sundare spelvanor.
Slutligen arbetar vi mot att göra vårt
erbjudande mer personanpassat för att
berika och skräddarsy varje kunds
upplevelse.

Mänsklig kontakt
Vårt mycket skickliga team för ansvarsfullt
spelande består av tiotals heltidsanställda
personer under ledning av vår Head of
Responsible Gaming and Research.
Analytikerna arbetar med att följa upp
kontakterna efter att någon har upptäckts
via PS-EDS. För varje kund som upptäcks
bygger de en profil, sammanställer all
relevant information om onlinespel och
alla eventuella data som kan hjälpa dem
att förbättra deras bedömning av risken.
Så snart de beaktat alla aspekter i fallet,
och risknivån har tillämpats, fattar de
beslut om vilka som är de bästa
åtgärderna för att minska skadorna, väl
medvetna om att alla spelare är olika. Den
mänskliga kontakten är helt avgörande
när vi ytterligare automatiserar våra
processer, eftersom maskininlärningen
utvecklas inom PS-EDS, och i takt med att
spelarerfarenheten blir mer digitaliserad
och sömlös.

Bettor Time
Ytterligare verktyg för kunderna
omfattar Bettor Time, en externt
utvecklad app för kunderna hos
olika operatörer. Vi arbetade
tillsammans med Zafty och Assissa
Consultancy Europe för att utveckla
appen som ska hjälpa kunderna att
behålla kontrollen över sitt spelande
genom att övervaka deras
användning av spelappar på alla
Android-enheter (iOS kommer
längre fram). Systemet kan
övervaka även mycket subtila
förändringar i aktiviteten som kan
vara ett tidigt tecken på problem: till
exempel en spelare som
regelbundet spelar två timmar på
lördag morgon och plötsligt spelar
vid midnatt en tisdag.

www.kindredgroup.com/
sustainability/responsiblegambling/
Gamban https://gamban.
com/

Tillämpa de DSM 5-kriterierna
för spelmissbruk på
spårningsdata baserade
på onlinespelhttps://bit.
ly/3BX7ryH
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Responsible gambling
Ansvarsfull marknadsföring
Vår marknadsföring och annonsering går
hand i hand med principerna för
ansvarsfulla affärer och affärspraxis
samtidigt som det ändå skiljer ut oss från
konkurrenterna. Ansvarsfullt spelande,
spelarskydd och etisk marknadsföring har
hög prioritet för oss och för våra
intressenter. Mot en bakgrund av
pågående forskning om spelmissbruk
tillämpar vi en försiktig metod som syftar
till att minimera riskerna.
I oktober 2021 genomförde det
oberoende prövningsinstitutet eCOGRA
en revision av vår efterlevnad av EUkommissionens rekommendation av den
14 juli 2014 om principer för att skydda
konsumenter och spelare i samband med
onlinespeltjänster och för att förhindra att
underåriga spelar onlinespel om pengar
(2014/478/EU). Revisionen fann att vi
följde rekommendationerna fullt ut.
Centralt i vår metod är följande
grundläggande principer:
—Skydd av spelare och anpassning
till mål i vår strategi för ansvarsfullt
spelande.
—Övervakning och ansvar för att
säkerställa att all marknadsföring är i
enlighet med tillämpliga regler.
—Kunder som själva stänger sig ute från
ett varumärke får ingen direktreklam
från detta.
—Verksamhet i linje med EGBA:s
uppförandekod om ansvarsfull
marknadsföring av onlinespel och
tillhörande innehåll på sociala medier.
—Specifikt fokus på skydd av minderåriga
via EGBA:s granskningsprocess.
—Noggrann kontroll av affiliateföretagens
marknadsföring.

60

sekunder med Mark Potter

Mark och hans självupplevda erfarenhet av spelmissbruk
Berätta lite om dig själv. Jag är en 40-årig före detta professionell
rugbyspelare. Jag bor i St Helens i norra England. Jag arbetar som
expertrådgivare för att få bort problemen med spel om pengar.
Beskriv din relation till spelandet. Som för många andra började det som
ett trevligt tidsfördriv, men sedan kammade jag hem en storvinst. Jag ville
uppleva den känslan igen, vilket i slutänden ledde till ett osunt spelande och
vidare till spelmissbruk genom en brist på förståelse av och medvetenhet
om riskerna (det är just vad vi försöker göra genom våra utbildningsprogram:
hjälpa människor att bättre förstå riskerna förknippade med osunt spelande).
Vad är det som gör den ”självupplevda erfarenheten” så kraftfull som
utbildningsverktyg? Den är äkta. Det ger ett perspektiv från verkliga livet,
det ”förmänskligar” spelarkontot och hjälper Kindreds medarbetare att bli
mer medkännande när de arbetar för att främja ett ansvarsfullt spelande
som erbjuder god underhållning. Det gör att operatörerna hittar sätt att se de
tidiga varningstecknen på beroende, vilket är avgörande både för Kindreds
affärsmodell och för spelarna och deras familjer.
När det gäller ansvarsfullt, eller hållbart, spelande, vad får Kindred att
sticka ut? Utöver själva tekniken så är det Kindred-teamet: dessa personer
kan bokstavligt talat rädda andra genom stödjande telefonsamtal eller
skriftlig kommunikation. De har den bästa tekniken för spelarupptäckt. De
bryr sig. De är öppna. Grunden till detta finns hos VD och styrelsen. Kindreds
verksamhet är enligt min uppfattning byggd på hållbarhet och inte
lönsamhet, och det fungerar därför att aktieägarna hålls underrättade – även
när Kindred expanderar ser de ansvarsfullt spelande som en faktor som
skiljer dem från andra.
Vad är det konstigaste du någonsin har lagt ett vad på? Det var svårt! Det
var nog tävlingen med mänskliga maskotar som hölls mitt under T20-finalen
i kricket 2010.

64 _ Kindred Group plc Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Vi försöker ständigt hitta nya sätt att
marknadsföra våra produkter på ett
ansvarsfullt sätt. Som en uppföljning av
vår framgångsrika kampanj för
ansvarsfullt spelande under 2020 med
Mika Häkkinen, vår kampanj ”Know Your
Limits”och vårt budskap om ansvarsfullt
spelande i textrutor lade vi under 2021 till
ett antal nya initiativ:
—I Sverige genomför under 2021 till 2022
tusen professionella fotbollsspelare
och deras tränare online-utbildningar
om spelaransvar och tryggare
spelande. Utbildningen är ett resultat
av samarbetet mellan Unibet och
föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) och
är en del av Unibets sponsringsavtal
med de två svenska fotbollsligorna,
Allsvenskan och Superettan.
—I Frankrike är vi den första
speloperatören som förmedlar budskap
om ansvarsfullt spelande via LEDannonser på arenorna (pitch-side).
—I Norge samarbetar vi med Team
Carlsen, och Magnus Carlsen ska bli
ambassadör för vår kampanj ”Resa mot
noll” från 2022 och framåt.
—I Sverige har för tredje året i rad
30 svenska idrottsföreningar och
organisationer fått 30 000 SEK från
”30/30-fonden”, ett CSR-projekt som
har instiftats av Unibet och Henrik
Lundqvist.
—I Storbritannien går vi längre än vad
som krävs och lägger över 30 procent
av vår sponsringsbudget på att främja
och undervisa om säkrare spelande och
mental hälsa. Det omfattar bland annat
budskap på framsidan av spelarnas
tröjor, i 30 procent av vårt LEDannonsutrymme och i boxningsringar.

Marknadsföring genom
EƾPMEXIJʯVIXEK
Den metod vi använder för vår
marknadsföring tillämpas även av våra
affiliateföretag. Vi måste upprätthålla
kontrollen över all vår marknadsföring och
därför är vi noga i urvalet av våra
affiliateföretag. De är bundna av strikta
villkor, bland annat riktlinjer för
marknadsföring.
De måste regelbundet sända ut budskap
om ansvarsfullt spelande. Varje
affiliateföretag bestämmer hur det ska
göras, men det måste vara i linje med
villkoren och riktlinjerna.

Vi tolererar inte att några affiliateföretag
bryter mot villkoren, och vi använder
webbövervakningstjänster för att
regelbundet granska tredjepartssidor för
att säkerställa att våra varumärken
marknadsförs korrekt. Vi verifierar de
personer och företag som äger och driver
våra affiliateföretag på ett liknande sätt
som för kunderna. Under 2021 redovisade
vi inga betydande brott mot villkoren från
affiliateföretag eller influencers. Villkoren
och riktlinjerna för affiliateföretagens
marknadsföring är offentliga handlingar.

Samarbete för påverkan
Samarbeten mellan forskare och
operatörer kan skapa en positiv påverkan
för ansvarsfullt spelande. I år har vi lagt
fram ytterligare fyra forskningsrapporter
som en del av vår interna portfölj, bland
annat en om övertalningstekniker av en
forskarstudent. Vi utvecklar nya
partnerskap under 2022.
Sådana fördjupande expertinsikter ligger
till grund för våra utbildningar om
ansvarsfullt spelande under året. Vi
kompletterar också våra interna
seminarier genom att arbeta ihop med
människor som har upplevt spelmissbruk,
för att våra team ska få verkliga insikter i
ämnet. Se Mark Potters erfarenhet i rutan
på sidan 64.

Specialistutbildning på
Kindred
Kindred Academy erbjuder
utbildning till samtliga anställda om
varför vi tar ansvarsfullt spelande
på allvar, hur det bidrar till
verksamheten och varför det är det
enda rätta. Bland dessa ämnen
ingår:
—psykologin bakom att människor
spelar
—olika typer av spelare och deras
beteende
—spelmissbruk och dess påverkan
—vår metod för hållbart spelande,
upptäckt, åtgärder och PS-EDS
—skydda unga och sårbara kunder
—Verktyg för ansvarsfullt spelande
som finns till för kunderna.
Utöver det får våra specialistteam
inom ansvarsfullt spelande, samt
många andra av våra anställda som
arbetar mot kunderna, extern
utbildning från expertpartners, som
EPIC Risk Management och
Gamcare.

Villkor och riktlinjer för
EƾPMEXIJʯVIXEKIRƼRRWTʟ
LXXTWOMRHVIHEƾPMEXIWGSQ
terms-conditions/
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Responsible gambling

Vårt
samarbete
med Gamban:
delat ansvar
på riktigt.
I början av 2021 tog vi ett för
branschen viktigt steg som
den första operatören i
Nordamerika som erbjuder
Unibets kunder i
Nordamerika möjligheten att
blockera onlinespelsajter på
sina enheter.

Vi har ett mångårigt samarbete med
Gamban, sedan 2017 i Europa och
Australien. Även om det inte finns någon
regulatorisk press på speloperatörerna att
erbjuda blockeringsmjukvara i USA valde
vi att gå utöver vad lagen kräver för att
erbjuda ett ökat skydd för kunder världen
över.
Gamban är det mest effektiva
självhjälpsverktyget för att begränsa
åtkomst till spelsidor och applikationer.
Dess främsta syfte är att förhindra
Windows-, MacOS-, iOS- och Androidenheter från att få åtkomst till spel, kasino
och övriga liknande appar. Gamban är
också kopplad till vårdgivare som erbjuder
hjälp mot spelmissbruk.
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”Vi är stolta över
att vara den första
operatören i USA
som erbjuder
delstatsövergripande
skydd för våra kunder
och vi är övertygade
om att det kommer att
bli ett viktigt steg för
branschen.”
Maris Catania, chef för ansvarsfullt spelande
och forskning på Kindred-koncernen medlem
av Gambans rådgivande kommitté

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Sustainable Gambling Conference
Vår årliga Sustainable Gambling
Conference samlade experter från hela
branschen för att dela tankar om hur
operatörerna ska kunna erbjuda en
spännande spelupplevelse som samtidigt
är säker och ansvarstagande. Temat i år
var: ”Safer gambling: a shared
responsibility”. Vi välkomnade en rad olika
deltagare från ett flertal ledande
organisationer.
Representanterna var eniga om att
branschens lönsamhet, rentav dess hela
existens, är beroende av att den blir
hållbar, att det råder ett behov av
gemensamma rutiner och policyer för att
hantera påverkan, samt att det stärker alla
att samarbeta och dela bästa praxis.
På ett övergripande plan är det helt
avgörande att branschens anseende
upprätthålls, och att missuppfattningar
hanteras genom att främja en mer
konstruktiv och faktabaserad dialog.

De nästföljande stegen,
framtida åtaganden
I framtiden förväntar vi oss att utöka
vårt system för spelarupptäckt,
PS-EDS, så att de variabler och
markörer det upptäcker är så nära i
realtid som möjligt. Vi förväntar oss
att ytterligare förfina
kommunikationen om
spelarbeteende och utveckla
hjälppaketen i linje med risknivåerna.
Vi arbetar redan med ett ”nudging”koncept för minskade
skadeverkningar, vilket diskuterades
på Sustainable Gambling
Conference, och vi förväntar oss att
detta och andra förfinade metoder
ska bli tillgängligt för alla kunder.

För att läsa mer om Sustainable
Gambling Conference,
besök https://www.
sustainablegambling.com/
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Hållbarhet
continued

Upprätthålla integriteten
Vår långsiktiga vision är att maximera integritet och schysta
spelregler i allt vi gör genom att förhindra fientliga cyberaktiviteter
mot vår plattform och våra spelarkonton samt genom att utöka vår
upptäckt av och utbildning om integritet i sportspel.
Vår ambition
*ʯVLMRHVEƼIRXPMKEG]FIVEOXMZMXIXIVTʟZʟVTPEXXJSVQSGLJVEQXMPPʞVZʟVXQʟPEXXYTTRʟRSPPWʟVFEVLIXIVYXER
skyddsåtgärder och noll hackade spelarkonton.

I korthet
7TʟVEʟVWJVEQWXIKQIHFIƼRXPMKEʟXEKERHIR
Mål

Slutfört (S)
Pågående (P)
Efter plan (E)

När

Framsteg

Slutet av
2021

SMS-baserad stark autentiseringskapacitet (S)
ƼRRWRYQIVETʟ/SPMOOSTIPMXSGL
förberedelser pågår för alla våra andra
varumärken.

1. Cybersäkerhhet och kunddataintegritet
Hjälpa våra kunder att säkra sina konton genom att erbjuda en
WXEVOEYXIRXMWIVMRKWOETEGMXIXTʟƽIVEQEVOREHIVQIH
Kolikkopelit som utgångspunkt.

Implementering av vår noll-tillitsplattform inom ramen för vår
Slutet av
Kubernetes-infrastruktur (produktionsinfrastruktur). I den här
2021
modellen behandlas alla användare och resurser som potentiellt
misstänkta, och det krävs fortlöpande validering av enheterna för
varje aktivitet och vare datorsession.

Detta projekt har skjutits upp till 2022.

(E)

Höja det externa förtroendet och tilliten till koncernens
CSIRT-team (Computer Security Incident Response Team)
genom ackreditering av en etablerad part. Genom den här
processen delar vi intern dokumentation och processer för att
visa på mognadsnivån i CSIRT. Denna ackreditering kommer att
göra det möjligt för CSIRT att bli en erkänd enhet som andra
CERT eller CSIRT kan sätta sin tillit till och förbättra kapaciteten
för informationsspridning.

Slutet av
2021

Registrering slutförd, granskning inför
ackreditering slutförd i början av 2021.
Nytt internt Network Intrusion Detection
System och ett helt självständigt Security
Operation Centre.

(P)

Fortsätta att stärka vår bland annat genom intern och extern
utbildning, samt ytterligare samarbete med regulatoriska
myndigheter samt myndigheter med ansvar för idrott.

Slutet av
2021

Pågående partnerskap med International
Betting Integrity Association, European
Football for Development Network
QIHƽIVE

(S)

Fortsätta att utbilda medarbetare och idrottsklubbar om
processer och rutiner för ökad integritet inom sporten, med hjälp
av våra kommersiella partnerskap och företagssamarbeten.

Slutet av
2021

Utbildning om integritet inom SEFsponsring samt utbildning av
medarbetarna.

(S)

2. Integritet i sportspel

Nyckeldata

86 %

av våra kunder
anser att Kindreds
varumärken
erbjuder en pålitlig
spelupplevelse

77

sårbarheter
MHIRXMƼIVEHIPʯWXE
och åtgärdade genom
programmet Kindred
Bug Bounty

10

medarbetare utsedda
XMPPGIVXMƼIVEHI
integritetsmästare
(Privacy Champions)
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Vår integritet gällande
cybersäkerhet och sportspel
hjälper oss att vinna
kundernas,
tillsynsmyndigheternas och
samhällets tillit. Skyddet av
vår operativa plattform och
skyddet av kunddata resulterar
i en säker och trygg plattform,
vilket är helt avgörande för att
kunderna ska kunna njuta av
spelandet.
Detta skydd är också avgörande för
investerare, affärspartners och andra
bolag i branschen eftersom det sker allt
fler cyberattacker. Utåt fortsätter vi att
samarbeta i kampen för att minska
riskerna, exempelvis en uppfattning om
att matcher inte går rätt till, ett minskat
intresse för spelprodukter och ett
misslyckande för hela kedjan för
sportspelsunderhållning.
Resultat under 2021 – fortsatt trygghet,
fortsatt tillit
Vi fortsatte att erbjuda en
motståndskraftig cybersäkerhet på vår
plattform som garanterar att alla

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

kundkonton är säkra hos oss, samtidigt
som vi erbjuder en kundupplevelse utöver
det vanliga. Vi fortsätter med våra
pågående investeringar i SBI-teknik,
styrning och samarbeten.

1. Cybersäkerhet: tillit börjar
med en säker plattform

Cybersäkerhet i ett moget
bolag är beroende av hög
kvalitet samt en aktiv
upptäckt av risker och svar
på hot. Vi ökar stadigt
förtroendet för vår plattform
genom att förstärka dess
motståndskraft mot hot,
samtidigt som vi
upprätthåller mycket goda
efterlevnadsnivåer.
Vi vill säkerställa att vi inte hindras av
eventuella förseningar i regelverket jämför
med hur snabbt cyberhoten ökar. I takt
med att myndigheterna i olika länder blir
mer medvetna om IT-riskernas omfattning
förväntar vi oss en väsentlig utveckling av
reglerna. Det innebär att även om det är

Internationellt erkännande
för dataskydd
Vi har sedan 2019 bibehållit våra
certifieringar enligt internationella
standarder, som exempelvis ISO 27001,
på alla våra huvudmarknader. Det är den
internationellt erkända specifikationen
av ett IT-hanteringssystem, som visar
för alla berörda parter, inklusive
tillsynsmyndigheter, att vår datastyrning
är vattentät. Som ett resultat av det
underhöll vi våra licenser under 2021
och ökade effektiviteten i vår
koncernövergripande
säkerhetsverksamhet. Den processen
får stöd av vår Group Data Protection
Officer.
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Maintaining integrity
viktigt med regelefterlevnad måste vi gå
längre för att blockera cyberattackerna.
Med en stark cybersäkerhetsstrategi blir
efterlevnaden en självklar del. Under 2021
fick vi inga anmärkningar om bristande
regelefterlevnad i samband med vår
cybersäkerhet.
Dessutom gick vi under 2021 vidare med
den ackrediteringsprocess som krävs för
CSIRT (Computer Security Incident
Response Team). Parallellt med det
fortsatte vi att förbättra vår kapacitet för
att upptäcka eventuella hot genom ett nytt
internt Network Intrusion Detection
System och ett helt självständigt Security
Operation Centre.

Mot noll sårbarheter som kan
utnyttjas
Finns det ett glapp i säkerheten så går det
att utnyttja: att trygga cybersäkerheten är
en ständig process av att försvara sig mot
möjliga angrepp på alla fronter. För
angriparna är det en fråga om att hitta en
enda svag punkt där det går att ta sig in.
Nyckeln till att kunna stå emot är att
hantera en sådan sårbarhet. Det gör vi
genom en blandning av automatiska
kontroller och manuella granskningar. Vi
kontrollerar och löser fortlöpande
sårbarheter i linje med servicenivåavtal
som beaktar allvaret i svagheten och hur
lätt den är att exploatera.
Resultat av denna övervakning visar att vi
ligger bra till i jämförelse med branschen i
övrigt. Vi håller jämna steg med likvärdiga
företag och kan hävda att vi har bättre
kapacitet än de flesta. I linje med andra
likvärdiga bolag upptäcker vi tiotusentals
sårbarheter, mestadels genom
automatiserade granskningar. De mest
avgörande sårbarheterna avslöjas genom
intrångstester och ”red teaming” (intern
hackning).

Bug Bounty –
säkerhetsbedömningar gjorda av
hackare
Vårt Bug Bounty-program består av
specialiserade säkerhetsforskare som
testar vår plattform, våra webbplatser och
tjänster för att hitta sårbarheter som kan
utnyttjas. Om de hittar en sårbar punkt
betalar vi dem baserat på hur allvarlig den
är. Under 2021 utökade vi programmet till
att omfatta betydligt fler varumärken,

däribland Unibet France och 32Red.
Kritiska sårbarheter är sällsynta, men en
testare som hittar en kan få många tusen
dollar. Vi har drivit vårt Bug Bountyprogram i tre år och vi är kända för de
konkurrenskraftiga belöningar vi erbjuder.
Vi har också ett mycket gott anseende på
HackerOne-plattformen, där vi attraherar
mycket kompetenta forskare.
Genom programmet identifierade vi 77
sårbarheter under 2021, sju av kritisk art,
som vi har löst och åtgärdat (2020: 61,
två).

Red Team-övning: att tänka som
angriparna
Cyberbrott kan vara lukrativa, och
cyberangriparna kan vara skickliga,
organiserade och målmedvetna. Utöver
vårt Bug Bounty-program har vi ytterligare
en grupp interna hackare. De går under
namnet Red Team och utforskar våra
möjligheter att svara på en attack genom
att bete sig som motståndarna, aggressivt
attackera ett flertal känsliga mål på alla
upptänkliga sätt, så diskret som möjligt.
De första bedömningarna inleddes under
2021. Då tittade vi på två viktiga scenarier
som avslöjade ett flertal säkerhetsrisker
av varierande väsentlighetsgrad. Analysen
har stärkt hela vårt system och har gett
oss ny expertis inom komplexa
cybersäkerhetsrisker, och den kommer att
fortsätta under hela 2022.
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Mycket bra skydd för
spelarkonton
Vår vision är att kunna försäkra kunderna
om att deras spelarkonto på vår plattform
är lika säkert som deras bankkonto. Mot
bakgrund av det är vår ambition att inte ha
några intrång i kundernas konton till slutet
av 2025.
För att nå den ambitionen har vi infört ett
flertal kontroller som syftar till att
upptäcka och blockera attacker. Bland
kontrollerna ingår bland annat följande:
—Bot-fingeravtryckskontroller, för att
spåra vem som besöker vår webbplats,
om det är en människa via en
webbläsare eller en webbot som låtsas
vara en människa och har åtkomst till
områden den inte borde ha åtkomst till.
—Captcha, ett test som används i
databehandling för att avgöra om en
användare är mänsklig.
—Smart hastighetsbegränsning, för att
förhindra fientliga avsikter från en bot
eller människa genom att fördröja
interaktionen och kraftigt minska
effekten av en attack.
—Upptäckt av återanvända lösenord, där
kontoinformation återanvänds för att
försöka komma åt viktigare konton,
där det går att åstadkomma ytterligare
skada.

Strategirapport
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Under 2021 lade vi grunden till våra nya
autentiseringstekniker, vilket i sin tur
möjliggjorde förbättringar av säkerheten
så som flerfaktorautentisering (MFA)
inom vårt varumärke Kolikkopelit. MFA är
en av de starkaste säkerhetskontrollerna i
kampen mot attacker mot kundkonton,
som credential stuffing
(legitimationsfyllning) eller nätfiske.
Under 2022 kommer vi att fortsätta införa
MFA för alla våra varumärken. Under de
närmaste åren kommer vi fortlöpande att
integrera nya funktioner som gör det
möjligt gör kunderna att höja säkerheten
på sina konton. De kommer att
konsolideras i en särskild säkerhetsportal
och kontrolltjänst.

Bolagsstyrning
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Inneslutning på mindre än två timmar
Under 2021 gjordes upptäckten att ett
av ramverken vi använder för att bygga
vår plattform var allmänt tillgängligt.
Större delen av informationen som var i
riskzonen för att avslöjas var av allmän
karaktär, men en mindre risk upptäcktes
som var relaterad till mer känsliga data i
minnet på en server.

Det flaggades omedelbart som en
incident och hade inneslutits på mindre
än två timmar. Brottsutredningen visade
att problemet hade uppstått cirka två
veckor före rapporten, på grund av ett
konfigurationsfel, men ingen misstänkt
aktivitet loggades under den perioden.

25

sportspelsevenemang rapporterade som
misstänkta

51

ƼOXMZERʞXƼWOIOEQTERNIVMYXFMPHRMRKWW]JXI
sända internt under 2021
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Hållbarhet
continued

Maintaining integrity
2. Integritet vid sportspel: tillit
inom idrotten

60

sekunder med Jamie
Parfet

Q&A i verkliga livet med en ”etisk hackare”
Berätta lite om dig själv. Jag är från USA och bor i Sverige. Jag är Senior
Cybersecurity Specialist på Kindred.
Vad är en etisk hackare? Det är en person som har tillstånd att hacka sig in
en enhet eller ett system som de inte äger. Hackarna lär sig sitt hantverk
genom att använda alla möjliga typer av internetresurser och praktisk
övning, men det tar mycket lång tid att bygga upp den erfarenhet som krävs
för att göra det till ett heltidsjobb.
Vad är de främsta fördelarna för Kindreds verksamhet med att anställa
etiska hackare? Ett team med etiska hackare kan tänka som angriparna för
att hela tiden ligga steget före dem. Cybersäkerhetsteamet testar
fortlöpande systeminfrastrukturen och applikationssäkerheten med hjälp av
intrångstester och Red Team-operationer.
Vad driver en hackare? De flesta hackare, som jag själv, drivs av nyfikenhet
och av utmaningen! Den där känslan är oerhört tillfredsställande, att jaga
något i timtals och inte ge upp. Pengar är onekligen också en viktig drivkraft,
det kan vara ganska lönsamt.
Vad tenderar att vara de mest sårbara områdena i en onlineverksamhet
som Kindred? Gamla system och tredjepartsintegrationer: när ens
kärnverksamhet har funnits på internet i över 20 år är risken rätt stor att ett
fåtal system har blivit bortglömda eller inte har uppdaterats. Det är viktigt att
ha omfattande förståelse av sina tillgångar och hålla dem uppdaterade.
Hur många gånger om året byter du dina egna lösenord till
banken/e-postkonton/streamingkonton? Aldrig. Jag använder en
lösenordshanterare för att generera och lagra unika lösenord, så om
lösenordet till min e-post blir stulet finns det ingen möjlighet för tjuven att
logga in på min internetbank, för varje lösenord är unikt. Jag använder också
flerfaktorautentisering i möjligaste mån för att minska sannolikheten för att
någon skulle kunna sabotera ett konto om de på något sätt hade lyckats
stjäla lösenordet till det.
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Integritet vid sportspel (sportsbetting integrity, SBI) är ett
viktigt fokusområde inom
hållbarhet. Om utgången av ett
idrottsevenemang är bestämt
på förhand går idrottens
integritet förlorad, och med den
en stor del av dess mening och
lockelse för fansen. Vi ser också
att tillsynsmyndigheter och
styrande organ ökar sitt fokus
på SBI och blir mer aktiva i sin
övervakning och identiﬁering
av misstänkt beteende.
Matchfixning är ett brott och vi är fast
beslutna att kämpa emot det genom att
främja ett reglerat och sunt spelande. Vi
har ett nära samarbete med våra
intressenter, i synnerhet vår
sportboksleverantör, integritets- och
branschorganisationer och andra för att
säkerställa de högsta nivåerna för
riskhantering och integritet. Vårt
sportbokteam och
sportboksintegritetsteam arbetar tätt ihop
med vår leverantör för att säkerställa att vi
handlar snabbt när vi upptäcker misstänkt
spelverksamhet.

Upptäcka och rapportera
misstänkt vadslagning
Som en digital operatör övervakar vi alla
insatser som görs för att samla
information om misstänkt eller avvikande
spelverksamhet, som när
marknadspriserna överstiger våra
bedömningar av vad som är rimligt. Vi
arbetar ihop med lokala myndigheter,
lagstiftare, politiker, brottsbekämpande
myndigheter och idrottsorganisationer för
att eliminera denna brottsliga verksamhet
I verksamheten, och som ett sätt att
främja ansvarsfullt spelande, verifierar vi
vartenda spelarkonto, varje uttag och spel.
I fråga om att upptäcka misstänkt
spelaktivitet följer vi strikta rutiner:
informerar lokala myndigheter och
relevanta organ som styr idrotten i olika
former, samt anmäler händelsen till
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Partnerskap för integritet i
sportspel
—Grundare och medlem av
International Betting Integrity
Association (IBIA).
—Medlem och sponsor, Fair Sport 4
All.
—Medlem av UK Sports Betting
Integrity Forum, som täcker in alla
myndigheter med ansvar för idrott i
Storbritannien.
—Samarbetar med Anti-Doping
Denmark, sekretariatet på den
nationella danska plattformen för att
bekämpa matchfixning.
—Bidra till den nationella plattformen
för att bekämpa matchfixning.
genom medlemskap i
Branschföreningen för onlinespel
(BOS).
—MOU inom International Tennis
Integrity Association.

International Betting Integrity Association
(IBIA), en ideell organisation för den
reglerade spelbranschen. Vi var med och
grundade IBIA år 2005. I dag företräder
IBIA 50 procent av den reglerade
kommersiella onlinespelmarknaden
globalt och har ett nära samarbete med
världens ledande idrottsorganisationer,
som Internationella olympiska kommittén,
FIFA och UEFA. Mer detaljer om hur det
fungerar finns på sidan 28 i Kindreds
hållbarhetsrapport 2020. Bevis från IBIA
Monitoring & Alert Platform ligger till
grund för en välunderbyggd metod för att
påverka politikerna. Vi tillhandahåller
regelbundet djupgående
forskningsrapporter och skriftliga
ståndpunkter till politikerna.
Under 2021 rapporterade vi 25 fall av
misstänkta spelaktiviteter till IBIA (2020:
19).
Bland andra sätt att samarbeta för att få
bort matchfixning ingår att dela med oss
av våra insikter och vår kunskap. Som en
del av vår idrottssponsring arbetar vi för
att innefatta utbildning och att bygga upp
medvetenheten inom de klubbar vi
sponsrar.

Vi har sedan 2020 samarbetat med
European Football for Development
Network (EFDN), genom att sponsra
utvecklingen av ett programför att skapa
medvetenhet om och förebygga
problemet med matchfixning.
Programmet omfattar bland annat en
webbsida och en uppförandekod för
klubbar och spelare. Under 2021 utökades
programmet till att även omfatta ett
onlineutbildningsverktyg riktat till både
proffs och amatörer för att testa och
förbättra deras kunskaper om
matchfixning, inklusive att skapa
medvetenhet om farorna med problemet,
hur det går att upptäcka tecken på
matchfixning och hur dessa misstankar
ska rapporteras. Vi går vidare med vår
sponsring av Fair Sport 4 All för att skapa
medvetenhet, dela bästa praxis och ta
fram nya utbildningsresurser samt arbeta
för att inkludera dessa i våra
idrottssponsringsavtal.

De nästföljande stegen,
framtida åtaganden
Vi ska stärka cybersäkerheten
ytterligare med hjälp av
flerfaktorautentisering för ytterligare
utvalda varumärken, plus fortsatta
Red Team-bedömningar och
specialisthackning.
Dessutom går vi vidare med att
hantera integritet i sportspel med
tillämpning av teknologi för upptäckt
och nya samarbeten om att ta fram
policyer och mer utbildning.
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Hållbarhet
continued

Driva en verksamhet
som följer reglerna
Vår långsiktiga ambition är att ligga steget före det förväntade
genom att använda den senaste tekniken och de senaste
innovationerna inom regelefterlevnad och kundservice.
Vår ambition
Vår ambition på kort sikt är att eliminera incidenter som upprepar sig genom att till år 2025 säkerställa att det
inte uppstår några väsentliga efterlevnadsincidenter till följd av dåligt skydd.

I korthet
7TʟVEʟVWJVEQWXIKQIHFIƼRXPMKEʟXEKERHIR
Mål

När

Framsteg

Slutfört (S)
Pågående (P)
Efter plan (E)

Utöka medarbetarnas medvetenhet och kunskap om
Slutet av
spelreglering och interna policyer, så att alla medarbetare
2021
förstår efterlevnadsfrågor i förhållande till sin egen roll,
WEQXMHMKXWSQZMWʞOIVWXʞPPIVEXXEPPEʞVHIPEOXMKEMEXXMHIRXMƼIVE
och minska efterlevnadsriskerna.

Ett omfattande arbete för att skapa
(P)
engagemang och få en större räckvidd i
branschen, inklusive presentationer,
stormöten med mera. Vi fortsatte också
att integrera Kindreds efterlevnadsramverk
i hela koncernen.
Det utgör kärnan i vårt fortlöpande
efterlevnadsprogram.

Uppmuntra praxis för öppenhet mellan olika avdelningar samt
stödja medarbetarna i att lägga ytterligare tid och resurser på
att följa upp efterlevnadsincidenter genom att utöka det interna
samarbetet inom Kindreds process för efterlevnadsincidenter.

Slutet av
2021

Vi har uppnått fullständig intern öppenhet
och ett engagemang kring incidenter och
hur de ska lösas.

(P)

Förstärka efterlevnads- och styrningsmodellen genom att anta
en uppsättning tekniker och metoder för att möta kvaliteten på
alla nuvarande och framtida processer, för att det ska lägga
grunden till ett kvalitetsledningssystem som skapar mervärde.

Slutet av
2021

Vår målsättning är att utöka detta
åtagande fram till 2023, då vi avser att
ytterligare anpassa oss till internationella
ISO-standarder, bland annat ISO
37301:2021.

(P)

Nyckeldata

62 %

Spelöverskott från lokalt reglerade
marknader

50,5

miljoner dagliga transaktioner i
genomsnitt per dag

22

lagstadgade revisioner där alla osäkra
punkter reds ut
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Vi förstärker vår
konkurrensfördel genom
efterlevnad och affärspraxis
som bygger på ansvar. För att
behålla licenser och tillstånd
att bedriva verksamhet måste
vi alltid uppfylla de högsta
professionella och etiska
standarderna samt
standarderna för efterlevnad.
Med en stark historia inom
digitala tjänster är vi ständigt
uppmärksamma på
förändringar inom e-handel
och gör efterlevnadsfrågorna
till en central del av hur vi kan
omvandla spelandet och hur
spelandet uppfattas.
Vi strävar efter att säkerställa
att all vår verksamhet alltid
uppfyller de högsta
standarderna för
professionalitet, efterlevnad
och etiskt arbete.

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Resultat under 2021 – att uppnå
efterlevnad
Europeiska onlinespeloperatörer har
mycket stor erfarenhet av den digitala
tjänsteekonomin. Faktum är att Kindred
genomför cirka 50 miljoner
penningtransaktioner om dagen och
tillhandahåller regelbundet uppdaterat
innehåll i stor skala. I och med att vi följer
vår strategi (sidan 16) fortsätter vi att
uppfylla de regulatoriska kraven på
marknaden, upprätthålla professionella
standarder och på ett effektivt sätt
integrera etik i ledningen.

Alltid med efterlevnaden i första
rummet
Vi måste balansera vårt sätt att skapa
intäkter med vikten av företagets
anseende, efterlevnad och
kundupplevelser. Vi strävar konstant efter
att anpassa verksamheten så att den
uppfyller sitt syfte och bidra till bättre
rykte för branschen samtidigt som den
uppfattas som en tillförlitlig
underhållningsleverantör av allmänheten.
Alla på Kindred har sin roll att spela i detta.
Samtidigt som Kindreds
efterlevnadsramverk (se nedan) har
huvudrollen är det helt beroende av våra
medarbetare för att upptäcka risker och
förebygga negativ påverkan från
händelser som koncernen inte har någon
kontroll över.

Ramverk för efterlevnad
Ramverket Kindred Compliance
Framework (KCF) fortsätter att erbjuda
resurser för att stödja ett proaktivt och
fortlöpande arbete med regelefterlevnad
och förstärker väldefinierade, första linjens
ansvarsområden. Öppenheten och
ansvaret i enlighet med KCF säkerställer
ett starkt medarbetarfokus på
regelefterlevnad. I takt med att vi utvecklar
och expanderar KCF ytterligare lägger vi
tyngdvikten på en kombination av
organisationens och den enskildes ansvar.
Vi har över 150 medarbetare i våra
expertteam för efterlevnad, som utbildar
och uppdaterar övriga om alla aspekter av
efterlevnad. De är specialister på att
arbeta helt i enlighet med lokala och
internationella lagar och förordningar.
Dessa funktioner övervakas av rådet för
styrning, risk och efterlevnad, som består
av ledande befattningshavare och viktiga
intressenter som gör det möjligt för
verksamheten att hela tiden anpassa sig
till regulatoriska förändringar och en ökad
komplexitet för att driva risk- och
efterlevnadshantering i hela koncernen.
Vår efterlevnadsstyrning bygger på
internationellt erkända standarder, bland
annat ISO27001:2013, ISO19600 och
ISO37301:2021, medan våra policyer
förmedlar förväntningar och riktlinjer för
att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt
och öppet sätt.

150

medarbetare i våra expertteam för efterlevnad
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Hållbarhet
continued

Running a compliant business
Resultat för efterlevnadsarbetet
på lokalt licensierade marknader

60

sekunder med
Angelina Sliwowski

6IKYPEXSV]'SQTPMERGI3ƾGIV
1. Vad tar upp mest tid under en typisk vecka? Det finns inga typiska
veckor. Jag kan till exempel erbjuda vägledning om regelefterlevnad till en ny
bonusmekanism eller ge råd när ett verktyg för ansvarsfullt spelande ska
göras om, förbereda en licensansökan till en ny marknad eller genomföra en
extern revision med externa parter.
2. Har du upplevt att ditt arbete har förändrats när hållbarheten hamnar
högre upp på agendan? Teamet för regelefterlevnad är direkt delaktigt i
Kindreds årliga ESG-revision av en tredje part, tar fram information så att
revisorerna kan mäta och utvärdera våra framsteg mot att nå
hållbarhetsambitionerna. Dessutom har teamet för regelefterlevnad en plats
i vårt hållbarhetsråd och kommer med viktiga bidrag från det tydliga
perspektiv som regelefterlevnaden har att erbjuda i en hårt reglerad bransch.
3. Hur skulle du beskriva relationen med tillsynsmyndigheterna?
Tillsynsmyndigheterna är våra viktigaste partners, så det är helt avgörande
med starka och öppna relationer. Vår metod bygger på dialog för att skapa
tillit och säkerställa att vi alltid lever upp till förväntningarna. Vi kan med
stolthet säga att Kindred har en stabil kontakt med de lokala
tillsynsmyndigheterna i samtliga av våra reglerade jurisdiktioner.
4. Vilken är den största utmaningen med att lansera Kindreds ramverk för
efterlevnad, KCF? Det var ett viktigt steg att identifiera och formalisera vem
som skulle ansvara för efterlevnaden och föra över det ansvaret till KCF.
Eftersom vi är en så stor organisation kan det ibland vara svårt att hitta rätt
intressent, men i och med att vi nu har KCF är det klart. Det var också en
mycket positiv upplevelse som gjorde det möjligt för oss att öka
medvetenheten om det här nya sättet att säkerställa efterlevnad.
5. När du spelar sällskapsspel, låter du din familj fuska med reglerna?
Sällskapsspel är något vi tar på största allvar i vår familj och jag skulle aldrig
tillåta att någon fuskade! … lite som att försvara tolkningen av ett visst krav
gentemot en tillsynsmyndighet!
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Vi strävar efter att säkerställa att all vår
verksamhet i denna ytterst reglerade
bransch fortsätter att uppfylla de högsta
standarderna för professionalitet,
efterlevnad och etiskt arbete. Kindred har
licens i 18 reglerade jurisdiktioner, bland
annat Sverige, Storbritannien, Malta och
andra europeiska marknader samt
Australien och USA. Under 2021 härrörde
62 procent av vårt spelöverskott från
lokalt reglerade marknader (2020: 60
procent). Vi har också med framgång
genomfört 22 olika tillsynsrevisioner och
granskningar i ett internationellt landskap,
vilket i många fall utgör ett villkor för vår
spellicens. Att bedriva verksamhet utan
några anmärkningar är avgörande för vårt
åtagande att utmärka oss när det gäller
efterlevnad. Dessa utfall vittnar om våra
medarbetares hårda arbete och
infrastrukturen bakom kulisserna.

Infrastruktur för efterlevnad
De ledningssystem och den teknologi vi
har på plats visar att vi följer lagarna
överallt där vi verkar och bedriver en laglig,
berättigad och ansvarsfull verksamhet.
Eftersom efterlevnad är avgörande för
våra framgångar har vi infört några
grunder för att sköta vårt branschledande
efterlevnadsarbete.

Grunder som krävs för efterlevnad
Inom hela vår verksamhet finns det
medarbetare som ansvarar för varje liten
del av efterlevnaden. I själva verket kan
efterlevnad ses som en ”levande enhet”
som anpassas och utvecklas. Vi har ett
efterlevnadsregister med namn på vem
som ansvarar för efterlevnad inom
respektive jurisdiktion. Dessutom
vidarebefordrar vi regulatoriska krav till de
ledande befattningshavarna i alla
affärsområden som har det yttersta
ansvaret för att verksamheten följer
gällande lagar och förordningar. KCF
(Kindreds ramverk för efterlevnad) bygger
på bestämmelserna och principerna i
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ISO19600, ISO27001 och ISO37301, och
vi ser fram emot att bli ISO-certifierade i
slutet av 2023. Efterlevnadsavdelningen är
ytterst ansvarig och tillhandahåller
utbildning till respektive funktion, utifrån
bästa praxis. Det sker huvudsakligen via
nätet, men vi är medvetna om fördelarna
med mänsklig interaktion, som är grunden
för vår efterlevnadsstrategi.

Hantera incidenter
Vår process för efterlevnadsincidenter
(CIP) fastställer en policy och rutiner för
att upptäcka och förhindra
efterlevnadsincidenter och utgör samtidigt
ett ramverk för att analysera orsaker och
tillhörande risker centralt. Syftet är i första
hand att lösa incidenter, införa

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

begränsande åtgärder och eliminera
återkommande orsaker. De data som tas
fram av CIP ger värdefulla insikter i
effekten av interna kontroller och
processer samt förbättringsområden,
samtidigt som de hjälper oss att fastställa
strategiska nyckeltal och mål.
Rådet för styrning, risk och efterlevnad
(GRC-C) övervakar alla frågor som rör
affärsrisker, efterlevnad, förtroende och
kvalitet i organisationen. GRC-C består av
ledande befattningshavare som
representerar de viktigaste
affärsområdena, och arbetet grundar sig
på synpunkter från dem som är direkt
involverade i arbetet. GRC-C verkar enligt
ett starkt mandat för att säkerställa att

risker upptäcks tidigt och begränsas samt
att arbetet hela tiden går framåt.
Kvaliteten på vårt arbete och de framsteg
vi gör för att nå målen granskas på ett
oberoende sätt, tillsammans med
tillämpliga interna kontroller, genom de 22
olika årliga tillsynsrevisionerna och
externa granskningarna.
Se även sidan 30: Utmärkt
efterlevnad och hållbarhet
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Hållbarhet
continued

Running a compliant business
Skatt
Vi genererar offentliga intäkter genom de
skatter vi betalar och vi stimulerar
ekonomisk tillväxt genom högre
produktion och fokus på innovation samt
genom direkta och indirekta
arbetstillfällen. Under 2021 uppgick vårt
totala skattebidrag till nära 316 (2020:
272) miljoner GBP. Kindred arbetar hårt för
att följa sina globala skatteförpliktelser
genom att bedriva verksamhet som till
fullo följer samtliga lokala och
internationella skattelagar samt OECD:s
riktlinjer för internprissättning. Vi betalar
skatt i enlighet med de lokala reglerna i
alla länder där vi är verksamma. Vi
hanterar skattekostnader och skatterisker
med försiktighet. Genom att redovisa och
betala skatt när den förfaller har vi skapat
namn om oss att vara ansvarsfulla och
laglydiga.

Genererar offentliga
intäkter genom skatter*

Norden
Västeuropa
Central-, Öst- och
Sydeuropa
Övriga
Koncernen

2021

2020

2019

53
202

39
187

32
174

38
22
315

26
20
272

15
5
226

Total spend distribution by category
of supplier (% share)

* Bolagsskatt. Moms, spelskatt och löneskatt. I
miljoner GBP.

Ansvarsfulla inköp
En del av den underliggande
infrastrukturen som stödjer hur vi bedriver
verksamhet är våra inköpsmetoder.
Visserligen har vi en låg exponering mot
risker i leverantörskedjan, men vi köper
ändå in globalt från ett brett urval av
tjänster och produkter. Där det går strävar
vi efter att påverka samhälls- och
miljöstandarder för våra affärspartners,
leverantörer och intressenter. Vi använder
vår uppförandekod för leverantörer för att
informera om vad vi förväntar oss av våra
leverantörer när det gäller arbetsrätt och
mänskliga rättigheter, arbetsmiljö,
affärsetik och miljö. Under 2022 utför vi
vår regelbundet återkommande
granskning av vår inköpsrelaterade
hållbarhetspåverkan.

Marketing 44.6%
Products 34.7%
Corporate 1.4%
Taxes and regulatory 5.7%
Tech services 4.8%
Consultants and contractors 2.9%
HR 3.8%
Other suppliers 1.2%
Professional Services 0.9%

4SPMG]RƼRRWEXXXMPPKʟTʟ
vår webbplats https://
www.kindredgroup.com/
sustainability/downloads-andresources/?year=Policies

795

rapporterade misstänkta fall av
penningtvätt till behöriga myndigheter
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Under 2021 rapporterade vi 795
misstänkta fall av penningtvätt (2020:
439) till behöriga myndigheter. Under
2021 har vårt uppdaterade AML-ramverk
ökat vår förmåga att upptäcka
penningtvätt med hjälp av
datavetenskapliga modeller för
övervakning och kundprofilering,
optimering av insamling av data och
bevismaterial samt implementering av en
helt reviderad process.
Alla medarbetare utbildas årligen i AML.
AML-specialisterna får extra och
återkommande teknisk utbildning i att
upptäcka och förhindra penningtvätt.
Koncernens MLRO rapporterar
regelbundet till VD om enskilda fall.
AML-teamet ansvarar för att uppfylla
åtagandena i vårt globala ramverk mot
penningtvätt och finansiering av terrorism
med stöd av forskning och andra verktyg.

Arbete mot penningtvätt (AML)

/YRHMHIRXMƼIVMRK

Att bekämpa penningtvätt är en absolut
prioritering för Kindred och vi satsar allt
mer på att stärka vårt AML-ramverk med
hjälp av teknik och rekrytering av
specialister. Våra system och kontroller är
utformade för att hitta kunder som utgör
en risk att missbruka Kindreds plattform i
syfte att använda olagligt intjänade
pengar, tvätta pengar eller finansiera
terrorism i de olika jurisdiktioner där
Kindred verkar. Penningtvätt och
finansiering av terrorism är brottsligt och
får ofta allvarliga negativa följder för
samhället.

Kundidentifiering är en viktig del i vårt
AML-arbete. Kunderna använder nationella
id-system för att identifiera sig på vår
webbplats. Som ett alternativ kan
kunderna ladda upp sina ID-kortsuppgifter
och andra nödvändiga dokument.
Dessutom ökar granskningsnivån
proportionerligt med kundens riskprofil.

Våra e-handelsutmaningar liknar dem
inom bankväsendet. Under 2021
bearbetade vi i genomsnitt 50,5 miljoner
transaktioner varje dag (2020: 46
miljoner). Alla skedde på nätet och
omfattades av strikta regler mot
penningtvätt. En rad olika kontrollsystem
övervakar varje enskild transaktion för att
kartlägga risker. Vi kräver att
högriskkunder lämnar uppgifter om källan
till sin förmögenhet och sina medel. Vårt
AML-expertteam försöker begränsa
riskerna genom att öka granskningen av
kunderna. Om en kund betraktas som en
högriskkund och risken inte kan
begränsas lyfts ärendet till koncernens
ansvariga för bekämpning av
penningtvätt, Money Laundering
Reporting Officer (MLRO) och en officiell
rapport om misstänkta transaktioner
lämnas in till behörig myndighet om så
krävs.

Vi integrerar också externa leverantörer av
uppgifter om betalningsförmåga i
systemet för att få en mer exakt bild av
om en person faktiskt har råd med
aktiviteten på sina konton. Indikatorer på
betalningsförmåga är ett viktigt verktyg,
inte bara i kampen mot penningtvätt utan
för att främja ansvarsfullt spelande och se
till att ingen spelar med pengar de inte har.

Bekämpning av korruption
Vi tolererar inte mutor och korruption
under några omständigheter och kräver
att alla medarbetare deltar i regelbunden
utbildning i bekämpning av alla former av
korruption. Vi har antagit globala policyer
med inriktning på medarbetarna om
mutor och gåvor, som vägledning för alla
medarbetare. Det har inte skett några
rapporterade brott mot dessa policyer.
Detta stöds av vår visselblåsarpolicy,
enligt beskrivningen nedan.

Bedriva en transparent
verksamhet
Medarbetarna har en viktig roll för att
anmäla oro kring alla former av missbruk i
organisationen genom Speak Up!, vårt
visselblåsarsystem som sköts av en
oberoende part. Orosanmälningar
rapporteras kvartalsvis till
revisionskommittén. Under 2021
rapporterades ett fall. Både pågående och
avslutade fall presenteras även för
styrelsen varje kvartal.

Nästa steg, framtida
åtaganden
För att vi ska kunna uppfylla vår
vision och behålla en ”verksamhet
utan anmärkningar” kommer vi att
fortsätta att öka medarbetarnas
medvetenhet om efterlevnadsfrågor
som rör deras arbetsuppgifter, med
ett kontinuerligt fokus på tidigt
upptäckt av efterlevnadsrisker.
En huvudaktivitet under 2022 och
framåt kommer att vara att sprida
bästa praxis kring uppföljning av
efterlevnadsrisker utifrån utfallen av
process för efterlevnadsincidenter
(CIP) och fortsätta vår anpassning
till kraven i ISO37301.
Under 2022 och framåt kommer vi
också att utöka informationen om
tekniker för att arbeta med ett
kvalitetsledningssystem.
Slutligen kommer vi under 2022 att
återigen hålla utbildningen i
bekämpning av penningtvätt och
stärka vår granskning av
ansvarsfulla inköp.
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Hållbarhet
continued

Vara Kindred
Vår långsiktiga vision är att vara en
av världens högst rankade arbetsgivare.
Vår ambition
Uppnå en könsfördelning 50:50 i högsta ledningen till 2025.

I korthet
7TʟVEʟVWJVEQWXIKQIHFIƼRXPMKEʟXEKERHIR
Mål

Slutfört (S)
Pågående (P)
Efter plan (E)

När

Framsteg

Slutet av
2021

Könsfördelningen i den högsta ledningen förblev oförändrad med
19:81 (19:81 för 2020), vilket inte är tillfredsställande. Däremot
ƼRRWHIXTSWMXMZEWMKREPIVJVʟRZʟVEMRXIVREXMHMKE
talangindikatorer. Den interna successionspoolen hade en
glädjande ökning från 15 procent kvinnor till i genomsnitt 35
procent under 2021. Med hjälp av omfattande kartläggning av
tillgången på kvinnliga talanger har vi senarelagt vår ambition att
uppnå jämställdhet till 2025 och satsat på att bygga upp en
strategi på längre sikt för att bredda rekryteringsunderlaget av
kvinnliga talanger både internt och externt.

(B)

Säkra att vi integrerar principer för ett
Slutet av
inkluderande ledarskap i ledningsgruppen 2021
för att utöka tillgången på kvinnor i vårt
ledarskapsutvecklingsprogram.

Med utgångspunkt i en top-down-strategi slutförde
koncernledningen under 2021 ett program för inkluderande
ledarskap och satte upp vissa åtaganden. Därefter införde de
ledande befattningshavarna sitt program för inkluderande
ledarskap. Över hälften hade slutfört programmet och satt upp
individuella åtaganden i slutet av oktober och övriga planeras har
slutfört det under februari 2022. Därefter kommer det att
genomföras av övriga chefer och ansvariga.

(P)

Expandera hållbarhetsdelen av
medarbetarbonusprogrammet för att
förbättra överensstämmelsen med
hållbarhetsramverket.

Slutet av
2021

Vi har granskat de aktuella måtten och uppdaterat måttet för
ansvarsfullt spelande mot vår ambition ”resa mot noll”.

(S)

Utveckla strategin för vårt varumärke
som arbetsgivare i enlighet med vårt
syfte, för att se till att vi fortsätter att
locka nyckelmedarbetare som stöd för
vår strategi.

Slutet av
2021

Vi inledde samarbete med en extern byrå för employer branding
(P)
och genomförde ett projekt med namnet ”The Kindred Spirit” som
uttrycker Kindreds medarbetarlöfte och värdeerbjudande som
arbetsgivare. Projektet bestod av väsentliga utvärderingar,
arbetsgrupper, chefsintervjuer, livewebbinarier och digitala
undersökningar.

Samla in data om inkludering och
jämlikhet för alla minoritetsgrupper och
arbeta med interna medarbetarnätverk
för att ta fram en färdplan till 2023 med
hjälp av dessa data.

Inte
fastställt

Under 2021 har vi stärkt våra resurser, fört en dialog med
expertrådgivare om bästa praxis i våra jurisdiktioner och lyssnat
på synpunkter från våra medarbetarnätverk om strategin.
Det reviderade HR-systemet lades upp på nätet under första
kvartalet 2022.

Som ett steg i vår långsiktiga ambition
att uppnå en könsfördelning om 50:50 i
den högsta ledningen ska vi förbättra
jämställdheten bland de ledande
befattningshavarna till 30:70.

Nyckeldata

67

nationaliteter
representerade bland våra
medarbetare

47 125 48
arbetstimmar lagda på
utbildning
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eNPS-poäng (90 % GPTW)

(P)

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

När vi expanderar geograﬁskt
och kommersiellt förblir våra
medarbetare den konstanta
faktorn. Bolagets framgångar
är i slutänden beroende av att
vi kan skapa en inkluderande
miljö för medarbetarna, så att
de kan använda sin kompetens
och sina kunskaper fullt ut för
att förbättra Kindreds resultat.
Vi kommer bara att nå våra mål
om vi kan locka och behålla de
duktigaste medarbetarna och
vara en prioriterad
arbetsgivare. Det innebär i
praktiken att anamma olika
synsätt, ha kontakt med alla
medarbetare och befästa vår
kultur av respekt och personlig
utveckling. ”Vara Kindred”
innebär att stärka våra
framgångar hittills och sikta på
högsta standarder för
inkludering: ett kompetent,
mångsidigt och internationellt
team med förutsättningar att
förverkliga vårt syfte.

väntat. Personalomsättningen är 5
procent, vilket visserligen är positivt för att
personalen stannar kvar, men en
utmaning för att uppnå jämställdhet. Vi
har därför senarelagt vår ambition att
uppnå jämställdhet från 2023 till 2025 och
beslutat att se över detta årligen samt
inbegripa andra mångfaldiga grupper när
vi bygger upp data om etnicitet, LGBTQ+
och funktionshinder. Under 2021 fortsatte
vi att investera i att bygga upp jämställda,
interna kompetensutvecklingsprogram
och har breddat vårt fokus externt från att
enbart försöka locka kvinnliga kandidater
till att även omfatta tillväxt av externa
talangpooler.

Resultat under 2021 – främja
framgångar på arbetsplatsen

Utvecklingsprogram med hög
potential

För att förverkliga vårt syfte och vår
kommersiella strategi inriktade vi under
2021 våra resurser på rekrytering och
utbildning kopplade till mångfald, jämlikhet
och inkludering (DE&I). Vi fortsatte att öka
vårt fokus på medarbetarnas
kompetenser, att matcha kundernas
ändrade krav och säkra en god
kommunikation med befintliga och
framtida medarbetare. Rent allmänt
inriktar vi oss på att främja vår
företagskultur: verka enligt våra
värderingar och vara den största
operatören på alla våra marknader.

Även om 2021 förde med sig fortsatta
utmaningar i form av covid-restriktioner
kunde vi genomföra vårt program
Alchemy på distans. I vår grupp 2021
Future Senior Leader var fördelningen
mellan kvinnor och män 59:41. Deltagarna
fick moduler från ledande experter och
kunde ta fram utvecklingsplaner med stöd
av personlig coachning och de senaste
psykometriska verktygen. De kunde också
diskutera med sina kurskamrater för att
lösa affärsutmaningar och förbättra sin
profil med hjälp av handledning från våra
högre chefer.

Jämställdhet bland ledande
befattningshavare

I vår forskning identifierade vi också en
efterträdarbrist på nivån under högsta
ledningen. Därför utformade och
lanserade vi under 2021 ett nytt program
– FuEL (Future Emerging Leaders), som
erbjöds på distans. Fördelningen mellan
kvinnor och män i gruppen var 30:70. De
fick coachning och handledning utöver
inlärningsmoduler anpassade till de
blivande chefernas nivå.

Könsfördelningen i den högsta ledningen
förblev oförändrad med 19:81 (19:81 för
2020), vilket inte är tillfredsställande.
Visserligen är våra interna indikatorer
oerhört positiva, men de externa siffrorna
och personalomsättningen på den här
nivån visar att utmaningen är större än

Mångfald, jämställdhet och
inkludering

Alla medarbetare (%
kvinnor)
Högsta ledningen (%
kvinnor)
Verkställande ledningen (%
kvinnor)
Styrelse (% kvinnor)

2021

2020

36

35

19

19

20
29

20
20

Under 2021 investerade vi i omfattande
forskning för att bättre förstå vår situation
inom jämställdhet och analysera
omsättningen på denna nivå, externa
rekryteringsmöjligheter av kvinnor och
könsfördelning bland interna efterträdare.

Fem skäl att jobba på
Kindred
Vårt värdeerbjudande till
medarbetare (EVP) syftar till att
locka topptalanger genom att
berätta Kindreds story, visa på vår
internationella närvaro, beskriva vår
strategi med flera varumärken, visa
upp våra teknikinvesteringar och
redogöra övertygande för integritet,
efterlevnad och hållbarhet.
Huvudprinciper i vårt
värdeerbjudande till medarbetare:
ŴMed varandra, för varandra: när
du börjar på Kindred blir du en
del i ett samarbetsinriktat,
mångfaldigt och inkluderande
team som har ditt bästa för
ögonen.
ŴVår hybridvärld: vår hybridvärld
låter dig fokusera på dina mål
och arbetsuppgifter snarare än
på hur många timmar du är
uppkopplad.
ŴVäx med oss: din personliga
utveckling är nyckeln till våra
framgångar. Vi vill ge dig rätt
verktyg, optimala förhållanden
och lagom med utmaningar för
din professionella utveckling.
ŴVåra framgångar tillhör oss
alla: vi har en helhetssyn på
ersättning på Kindred, med en
rad förmåner och belöningar
som stödjer och stärker din
medarbetarupplevelse och går
utöver vad de flesta företag
erbjuder.
ŴEn meningsfull karriär: när vi
strävar efter höga vinster och
nya mål på lokalt reglerade
marknader höjs ribban och
förväntningarna för hur vi
presterar ekonomiskt, socialt
och miljömässigt.

Med hjälp av utvärderingsdata och
samarbete med programmets tidigare
deltagare har vi förbättrat och utvecklat
programmen inför 2022, och prognosen
är ett ökat antal kvinnor.
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Hållbarhet
continued

Being Kindred
Under första kvartalet 2021 deltog
koncernledningen i workshops med
ledande experter för att ta fram
individuella åtaganden att integrera
metoder för inkluderande ledarskap i sina
funktioner. Under andra kvartalet inledde
våra ledande befattningshavare ett
trepartsprogram för inkluderande
ledarskap som utformats och drivs i
samverkan med ledande DE&I-experter
och är inriktat på vår aktuella situation. I
slutet av oktober 2021 hade över hälften
av de ledande befattningshavarna slutfört
programmet och satt upp individuella
åtaganden för att stödja vår strategi.
Resterande befattningshavare slutförde
programmet i februari 2022.

Externa talangpooler
I början av 2021 samarbetade vi med ett
ledande undersökningsföretag för att
utreda tillgången på kvinnliga talanger runt
om i världen, och delade upp
ledarskapsroller i olika typer av kompetens.
Det ska hjälpa oss att lägga ut nätet utanför
spelbranschen i sökandet efter andra
kompetenser som också behövs. Inom
vissa av våra områden har det varit lättare
att uppfylla målet om en jämn
könsfördelning, medan andra är kraftigt
mansdominerade. Därför är vår långsiktiga
strategi att bredda rekryteringsunderlaget
av kvinnliga talanger externt under 2022. Vi
förblir fast beslutna att uppnå jämställdhet
och nu kan vi se vilka roller vi måste satsa
mest resurser på för att öka mångfalden i
rekryteringsunderlaget.

Bygga upp kompetens kring ett
inkluderande ledarskap
Under 2021 har vi fokuserat på att bygga
upp denna kompetens uppifrån och ned.
Ett av de primära nyckeltalen för denna
strategi var att öka andelen kvinnor som
identifieras som efterträdare till ledande
befattningar. I vår ursprungliga
urvalsprocess till Alchemy 2020 var
fördelningen kvinnor–män 15:85. Som en
följd av våra program för inkluderande
ledarskap har vi sett en kulturförändring
på högre ledningsnivå. Den interna poolen
som identifierades som efterträdare
ökade till en fördelning kvinnor/män 35:65
under 2021, vilket avspeglar en ökning av
rekryteringsunderlaget av kvinnliga
talanger.

Vi kommer att fortsätta att granska våra
data och våra åtaganden och därefter
kommer programmet att genomföras av
övriga chefer och ansvariga när vi känner
oss trygga med att våra ledande
befattningshavare har etablerat rätt
kompetens inom inkluderande ledarskap.
Kompetensutveckling

Genomsnittlig utbildning i
timmar (per medarbetare,
alla medarbetare)
Genomsnittlig utbildning i
timmar (per medarbetare,
alla medarbetare)

2021

2020

19,86

9,7

30,78

7,7

Vårt bredare DE&I-program
Som teknikföretag är vi beroende av att
utveckla och behålla stabil ämnesexpertis.
Visserligen är det avgörande att vi strävar
efter mångfald inom ledningen, men det är
också nödvändigt att säkerställa att vi har
ett balanserat nätverk av ämnesexperter,
för att föra in ett mångfaldsperspektiv på
hur vi ska vara innovativa, fatta beslut och
samarbeta inom våra ämnesområden.
Därför började vi 2021 att utforma ett nytt
program som riktar sig till våra
högpresterande ämnesexperter.
Programmet Valued Expert är utformat
efter samma strikta kriterier för mångfald
och urval och samma möjligheter till
handledning och coachning som våra
övriga program. De mjuka komponenterna
är kommunikation, samarbete och
kunskapsdelning. Inlärningskomponenten i
programmet kommer att vara unik för
individen, skötas av externa institutioner
och finansieras genom ett stipendium.
Som en följd av våra projekt Self ID och
Safeguarding kunde vi 2021 börja samla
in data från våra medarbetare om vilka
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grupper de identifierar sig. Vi kan tillämpa
samma åtgärder som vi gör för kön på
övriga grupper av medarbetare. Våra nya
kategorier omfattar etnicitet, sexuell
läggning, könsidentitet och
funktionshinder. När vi samarbetade med
en ledande global advokatbyrå som en del
i vårt projekt Self ID kartlade vi vilket
bredare spektrum av demografier vi kan
samla in, och undersökte lagkraven i varje
land. Vi har konfigurerat vårt HR-system
så att vi kan samla in data från våra
befintliga medarbetare och nyrekryterade.
Vi kommer att genomföra kartläggningen
land för land, med början i Storbritannien
under första kvartalet 2022. Vi har också
investerat i ett bättre verktyg för
rapportering av löneskillnader i realtid och
ska utöka rapporteringen av löneskillnader
till övriga världen, från enbart
Storbritannien. Slutligen ska vi under 2022
införa konceptet för samtliga demografier
och deras skärningspunkter. Det kommer
att hjälpa oss att samla in insikter i realtid
kring ersättning och löner, utöver våra
befintliga data, och stärka vår DE&Istrategi ytterligare.

Hybridarbete
Under 2021 lanserade vi vår strategi för
hybridarbete efter att ha säkerställt att vi
kunde erbjuda rätt förutsättningar och
stöd till våra medarbetare: att arbeta på
det mest effektiva och ändamålsenliga
sättet, och samtidigt stödja varandra att
uppnå bolagets mål. Vi har antagit en rad
principer för hybridarbete och börjat
bygga upp ”teamstadgor” som anger hur
olika team ska lägga upp sitt arbete. Vi har
stöttat cheferna med drop-in-kurser och
workshops om att skapa ett inkluderande
tankesätt för hybridarbete och fortsätter
att lansera utbildningar i hur hybridarbete
ska hanteras. I takt med att vi vinner mer
insikter i vad som fungerar bäst ska vi
fortsätta att granska vår effektivitet.
För närvarande har vi fyra
medarbetarnätverk på Kindred: BAME
Network, WomenKind, LGBTQ+ och
Disability and Neurodiversity Network.
Under det andra året finns nätverken till för
att säkerställa att medarbetarna får stöd
och kan tala ha öppet om sina erfarenheter
från olika arbetsplatser. Alla nätverk har
åtagit sig att arbeta med fyra övergripande
teman: utbilda, lyfta fram, stötta och
inkludera. Sedan nätverken inrättades har
de vuxit stadigt och har kunnat belysa
områden där framsteg har gjorts inom

Strategirapport
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Kulturell kalender
För att lyfta fram betydelsen av hur
värdefullt det är med medarbetare som
har olika bakgrund, kultur och tro planerar
vi varje år globala event i vår kulturella
kalender. Kalendern skapas i samarbete
med våra medarbetarnätverk, HR, våra
välmåendeambassadörer och understöds
av Kindred United för att säkerställa att de
aktiviteter vi planerar får alla att känna sig
inkluderade. År 2021 bjöd på fantastiska
event, historier och utbildningssessioner,
anpassade efter hybridarbetet. Bland
annat firade vi Black History Month UK för
andra året i rad. Här ingick motivationstal
från välkända svarta förebilder samt
musik och andra event både för att fira
dagen och för att erbjuda utbildning – all
för att stärka känslan av samhörighet.

Medarbetarnätverk

4
140
14
medarbetarnätverk

nätverksmedlemmar

DE&I-nätverkets event utförda under 2021

organisationen, men även områden som
behöver förbättras. Det har varit
nödvändigt att stärka en inkluderande
kultur för att se till att medarbetarna kan
vara sig själva fullt ut på arbetsplatsen.
Ett exempel på våra nätverks påverkan är
WomenKind som tar fram ett
mentorprogram som matchar kvinnor
med ledande befattningshavare i
organisationen. Vi kommer att fortsätta
att utöka och utveckla våra nätverk och
skapa möjligheter att uppmärksamma
skärningspunkter genom att sammanföra
dem. Under 2021 hade vi vårt första event
för alla nätverk, som handlade om hur
företrädare kan stötta
nätverksmedlemmar och ta fram stadgar
för hur nätverken kan samarbeta.

Den kulturella kalendern har gett oss
möjlighet att fira och lyfta fram datum
som är viktiga för våra kollegor och
vänner, som Diwali, Internationella
kvinnodagen, Mental Health Week och
Disability History Month. Kalendern växer
hela tiden med förfrågningar om att lyfta
fram händelser av olika slag som är
viktiga för våra medarbetare. Vi har också
låtit medarbetare på alla nivåer –
däribland ledningsteamet – berätta sina
egna personliga historier för att öka
medvetenheten och ta bort stigman.
Punkterna i den kulturella kalendern
genomförs på våra kontor med stöd av
medarbetargrupper från Kindred United.
Läs mer om Kindred United på sidan 59.

1IHEVFIXEVREWZʞPFIƼRRERHI
Vi vill ständigt stärka vår organisation
genom att stärka medarbetarna, och
därför är välmåendet en viktig fråga. Vi såg
ett ökat behov av medarbetarstöd under
2021. Därmed ökade vi antalet första
hjälpen-stödjare för mental hälsa och gav
ledarna utbildning. Ledningsteamet gav sitt
stöd till aktiviteterna och ökade
medvetenheten om behovet av att få bort
de stigman som förknippas med mental
ohälsa. Inom det här området arbetar vi
också tillsammans med lokalsamhällena,
som att samarbeta med lokala
välgörenhetsorganisationer för mental
hälsa som verkar inom idrottsrörelsen.
Vi erbjuder ett omfattande paket av
förmåner för att stödja våra medarbetares
hälsa och välbefinnande, bland annat
genom sjukvårdsförmåner och

friskvårdsbidrag. Det här är ett område
där vi alltid kommer att göra investeringar
och vi har uppmärksammats av Great
Place to Work med priset Excellence in
Wellbeing under flera år.

Medarbetarengagemang som
utvecklas
Under 2021 gjorde vi om metoden för att
spåra kvalitet och medarbetarengagemang
på arbetsplatsen, och bytte från GPTWprogrammet (Great Place To Work) till
Peakon, ett verktyg för att spåra
medarbetarlojaliteten genom eNPS
(employee Net Promoter Score). Vår
ingående eNPS-poäng är 48, vilket ungefär
motsvarar 91 procent på GPTW-skalan
(GPTW-poäng 2020 var 82 procent). Den
breda GPTW-poängen kompletteras av
andra poäng från 2020 för andelen
medarbetare som känner att våra
företagsvärderingar avspeglar vilka vi är
idag och den andel av medarbetarna som
känner att de blir rättvist behandlade
oavsett könstillhörighet, vilket är en
uppgång med 2 procentenheter.
Under 2022 är målet att bygga vidare på
den grund vi har för att öppna fler
kommunikationskanaler samt att göra
mer för att stödja välbefinnande och
mental hälsa.

De nästföljande stegen,
framtida åtaganden
Under 2022 ska vi arbeta för att
bygga externa Gender Talent
Pipelines för viktiga befattningar
och stärka vår urvalsprocess för
ledande befattningshavare.
Dessutom ska vi globalisera vår
rapportering om ojämlik
lönesättning (Gender Pay Gap) i
realtid och bredda den till att
omfatta fler länder. Arbetet
fortsätter också med att uppnå en
könsfördelning om 30:70 i högsta
ledningen. Vidare ska vi arbeta för
att stärka vår ställning för
engagemang och inkludering i
konsumentbranschen (baserat på
All-in Index, Peakon, och andra
externa benchmark-mått) och vi ska
även bygga upp en bredare syn i
hela bolaget på olika demografier
som ska ligga till grund för vår
färdplan inför 2023.
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Bidra till samhället
Vår långsiktiga vision är att utrusta de samhällen där vi verkar med
kunskap och resurser för att skapa en bättre framtid genom att öka
välbefinnandet via stöd till forskning och projekt och göra vårt för
att bekämpa klimatförändringarna.
Vår ambition
Vår ambition på kort sikt är att köpa in all el från förnybara källor, där det är möjligt, senast vid utgången av 2023.

I korthet
7TʟVEʟVWJVEQWXIKQIHFIƼRXPMKEʟXEKERHIR
Mål

Slutfört (S)
Pågående (P)
Efter plan (E)

När

Framsteg

Säkerställa att vi integrerar vårt partnerskap med EFDN
(European Football for Development Network) eller att vi
integrerar vårt engagemang i andra samhällsprojekt för att öka
samhällsengagemanget på våra marknader.

Slutet av
2021

Målen för samarbetet med EFDN anges i
våra olika sponsringsavtal, som Svensk
Elitfotboll (SEF).

(S)

Öka antalet medarbetare som använder sina hållbarhetsdagar
med 50 procent, med 2019 som basår.

Slutet av
2022

Deadline förlängd på grund av pandemin.

(P)

Ha energiförsörjning från förnybara källor på våra kontor på de
orter där det är möjligt.

Slutet av
2023

I slutet av 2021 uppfyllde vi 61,3 procent
av våra elbehov med energi från
förnybara källor.

(P)

,EGIVXMƼOEXJʯVJʯVR]FEVIRIVKMJʯVEXXXʞGOEMRLIPE/MRHVIH
koncernens energiförbrukning, inklusive datacenter.

Slutet av
2023

'IVXMƼOEXYRHIVXʞGOIVMRTVSGIRX

(P)

Nyckeldata

B

Kindred behöll sin gradering hos CDP
(tidigare Carbon Disclosure Project)

30 %

minskning av koldioxid per anställd

41,3 m

GBP bidrag till idrottssponsring och
partnerskap för socialt arbete
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De senaste åren har vi bidragit
med stöd till välbeﬁnnandet i
våra lokalsamhällen, orter där
vi bedriver verksamhet samt
medarbetare, främst genom att
tillhandahålla kunskap och
resurser. Vi vill ha en roll i våra
lokalsamhällen, och vi är
övertygade om att vi kan göra
det genom sponsring och
genom att dela med oss av
kunskap och erfarenheter där
vi kan tillföra värde. Ser vi vår
samhällspåverkan ur ett
bredare perspektiv så tror vi på
att förbättra våra energiresultat
i linje med klimatforskningen,
genom att öka
energieffektiviteten och gå över
till förnybar energi.
Resultat under 2021 – ett
fortlöpande positivt bidrag
Vårt positiva bidrag till samhället fortsatte
och genererade lokal ekonomisk påverkan
genom idrottssponsring. I en god cirkel
innebär starka samhällen sundare
idrottsklubbar, från amatörnivå och uppåt.
Vi vill vara en tillförlitlig källa till legitima
former av stöd till lokalsamhället och vi
söker ständigt efter nya sätt att bidra, ofta
kopplade till sponsring och andra
partnerskap.

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Våra långsiktiga partnerskap omfattar
”30/30-fonden” som stödjer olika idrotter i
Sverige, som ishockey, handboll och
gymnastik, eller Unicoach-donationer om
1,2 miljoner GBP (15 miljoner SEK) årligen
till en av de största ungdomsakademierna,
också den i Sverige. Bland exemplen på
våra projekt för samhällsinvesteringar
finns Team Talk som ger stöd vid mental
ohälsa, Au Coeur du Football för
donationer av utrustning samt vårt
historiska samarbete med Svensk
Elitfotboll (SEF). Du hittar mer information
på vår webbplats.
Bland övrigt arbete under 2021 kan
nämnas grupper av medarbetare som
ställde upp som volontärer inom olika
initiativ, som vårt pågående arbete med
den svenska ideella organisationen Nolla
Utanförskapet, som arbetar för att öka

unga människors tillgång till relevanta
tekniska kunskaper som programmering.
Vi kör vårt andra hela program under
2022. Andra projekt under 2021 handlade
om mångfald och inkludering i samhället
– exempelvis i Danmark, där vårt Unibetteam, tillsammans med fotbollsklubben
F.C. København firade WorldPride genom
ett design på tröjorna för att lyfta fram de
mänskliga rättigheterna.
För två år sedan inledde vi vårt samarbete
med Women in Racing (WiR) för att öka
medvetenheten om de utmaningar som
arbetande mödrar ställs inför när de
återvänder till arbetet, inklusive en
forskningsstudie för att ta fram
rekommendationer till branschen. Under
2021 inledde vi del två av samarbetet,
som ska uppnå de rekommendationer
som forskningen lade fram.

Stöd till en klubb som kämpar
Som sponsor kan samarbeten med fotbollsklubbar vara en legitim form av stöd
som bidrar både till klubben och lokalsamhället. Genom 32Red gjorde vi ett stort
arbete för att stötta Derby County Football Club i Storbritannien. Vi gjorde
betalningar inom ramen för sponsringen för att hjälpa klubben att klara sin
ekonomi, en bekräftelse på vårt engagemang i klubben och dess projekt för
mental hälsa, Team Talk, som gav stöd till 161 män under 2021. Finansiering och
sponsring från sportspelssektorn är en viktig del i finansieringen av English
Football League.

Bidra till lokalsamhällena
Många av våra stödjande initiativ löper
under flera år och görs i samarbete med
olika välgörenhetsorganisationer och
sportklubbar för att minska de sociala
orättvisorna. Vi investerar genom våra
sponsringsavtal i program som Team
Talk, Hemmaklubben och Go Racing
Green, och vi gör donationer till lämpliga
organisationer, som HANDS och Gamble
Aware. Dessutom bedriver vi och stödjer
relevant forskning inom ramen för vårt
program för ansvarsfullt spelande, och
erbjuder möjligheter till engagemang
genom vår Sustainable Gambling
Conference.
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Contributing to our communities

60

sekunder med Tallulah
Lewis

Ordförande för Women in Racing (WiR)
Berätta lite om Women in Racing. Vi är en medlemsorganisation som
startade 2009 för att stärka profilen för kvinnor inom hästkapplöpning, för
att uppmuntra till att fler kvinnor skulle få ledande befattningar, för att främja
hälsan inom sporten och göra den till en attraktiv sektor för kvinnor.
Vad gör företagsinvesteringar i samhällsprojekt så speciella, enligt din
erfarenhet? Även om samhällets investeringar kommer från många källor
så som offentliga myndigheter, stiftelser och allmänheten är det kraftfullt att
veta att vi även har stöd från företag som investerar kommersiellt i idrotten:
det visar att de satsar på långsiktiga framgångar för branschen.
Och hur gynnas Kindred av sådana projekt? Att dela vår forskning och våra
data bidrar till att påverka hur Kindred samverkar med sin personal, kring
exempelvis mentorskap, och stödjer Kindreds personal på längre sikt.
Allt fler människor är öppna för kontroller av sin psykiska hälsa och
stigmat kring psykisk ohälsa minskar – varför händer det just nu? Det har
att göra med samtal: när en person öppnar sig känner sig andra trygga med
att dela sin historia och ta emot stöd om det behövs.
När kom du först i kontakt med ett samhällsprojekt och vilken påverkan
fick det på ditt liv? Innan jag blev ordförande för Women in Racing (WiR) var
jag medlem. Jag hade verkligen nytta av det stöd jag fick genom deras
nätverksevent och mentorprogrammet. Jag skulle inte vara där jag är idag
utan det stödet.

Vi erbjuder våra medarbetare tre extra
betalda arbetsdagar om året för att stödja
lokalsamhället. Under 2021 använde 85
anställda dessa hållbarhetsdagar för att
stödja diverse lokala projekt (2020: 42).
Restriktionerna till följd av pandemin
fortsätter att påverka medarbetarnas
förmåga att använda sina
hållbarhetsdagar. Målet är att återigen öka
utnyttjandet av de här dagarna under
2022.

Stöd till en klubb som kämpar
Som sponsor kan samarbeten med
fotbollsklubbar vara en legitim form av
stöd som bidrar både till klubben och
lokalsamhället. Genom 32Red gjorde vi ett
stort arbete för att stötta Derby County
Football Club i Storbritannien. Vi gjorde
betalningar inom ramen för sponsringen
för att hjälpa klubben att klara sin
ekonomi, en bekräftelse på vårt
engagemang i klubben och dess projekt
för mental hälsa, Team Talk, som gav stöd
till 161 män under 2021. Finansiering och
sponsring från sportspelssektorn är en
viktig del i finansieringen av English
Football League.

Expanderar vårt arbete med EFDN
Vi har inlett ett samarbete med European
Football for Development Network (EFDN)
för att ta vara på den kraft som idrott kan
ha för att åstadkomma sociala
förändringar. Kindred är en
samhällspartner till EFDN, den första
innovativa plattformen för europeiska
klubbar, ligor och fotbollsförbund för
samarbete och socialt ansvar inom
europeisk fotboll. Med stöd från Kindred
har EFDN i sin tur kunnat stärka stödet till
sina medlemmar och lansera ett nytt
Florence-program som gör att sjuka
personer kan ta sig till matcher eller
besöka en stadion från sitt hem. Under
2021 fortsatte vi också att säkerställa att
vi kan integrera detta samarbete (vid sidan
av andra samhällsprojekt) i våra
sponsringsavtal som ett sätt att
möjliggöra en positiv samhällspåverkan
på våra marknader.
Se sidan 73 i avsnittet
Upprätthålla integriteten
för mer information om EFDN.
Se sidan 60 för mer information
om kundernas psykiska hälsa
i avsnittet Ansvarsfullt spelande.
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Minska vårt klimatavtryck
Ansvarsfull användning av naturresurser
är en del av vårt positiva bidrag till
samhället. Vi tillhandahåller enbart våra
produkter och tjänster på nätet, men som
växande företag kommer även våra
absoluta koldioxidutsläpp att öka, även
om de är relativt begränsade. Vi
uppdaterar och ser över våra elavtal och
hyresavtal rutinmässigt, ser till att alla
medarbetare är medvetna om
energieffektivitet och tillämpar
försiktighetsprincipen på potentiell negativ
miljöpåverkan.

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

(IXEPNIVSQ8'*(ƼRRW
i avsnittet Riskhantering
på sidan 49.

I december 2021 fortsatte vi processen
med att anpassa våra
koldioxidminskningsmål till Science Based
Targets initiative (SBTi), i linje med
ambitionerna i FN:s klimatpanel om
(IPCC) om 1,5 grader C och 2 grader C.
Vår vetenskapligt baserade analys är
inriktad på att minska koldioxidutsläppen
från våra kontor och datacenter (Scope 1
och 2), och från affärsresor,
medarbetarnas pendling med mera
(Scope 3).
När det gäller energieffektivitet försöker vi
övergå till förnybara energikällor där det är
möjligt, även om specifika egenskaper
hos energisystemet och marknaden kan
begränsa de tillgängliga alternativen på
vissa platser, exempelvis Malta. När det är
svårt att sänka utsläppen försöker vi
kompensera för dem genom att använda
ackrediterade tredje parter och projekt
som uppfyller kraven i Verified Carbon
Standard. I slutet av 2021 kom 61,3
procent av vår inköpta el från förnybara
källor. Under 2021 satte vi upp nya
vetenskapligt baserade mål. I slutet av
2027 siktar vi på att minska våra absoluta
utsläpp i Scope 1 och 2
(marknadsbaserade) med 90 procent
(basår 2019). Med höjd för snedvridningar
från pandemin siktar vi också på att
minska våra utsläpp i Scope 3 med 35
procent till 2027 (basår 2019). Under 2021
har vi kompenserat samtliga av våra
koldioxidutsläpp. Som framgår av
diskussionen i riskavsnittet (sidan 49) har
vi utvecklat vår analys och våra
upplysningar för att se till att våra
rapportering följer kraven i Taskforce on

De nästföljande stegen,
framtida åtaganden
Fortsatt fokus på samhällsprojekt
med viktiga partnerskap.
Expandera initiativet för
volontärarbete bland medarbetarna,
Kindred United.

Climate-related Financial Disclosures
(TCFD), fastställda av Financial Stability
Board. Under 2021 genomförde vi också
en granskning för att se om koncernen
omfattas av EU:s taxonomiförordning och
kommissionens delegerade förordning
(EU) 2021/2139 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2020/852. Granskningen
visade att tre av våra verksamheter
omfattas av taxonomin. Se sidan 93 för en
översikt över verksamheter som omfattas
av taxonomin.

Läs mer om SBTi på
www.sciencebasedtargets.org

Våra växthusgasutsläpp avser främst
affärsresor, hyrda lokaler och tredje
parters datacenter. Se tabellen på sidan
93 för mer information. Under 2021
minskade vi våra koldioxidutsläpp per
medarbetare med 30 procent (2020: 52
procent). Under 2021 stod affärsresor för
10,4 procent av våra koldioxidutsläpp
(2020: 42 procent), och vi redovisade en
minskning från föregående år om 78
procent i reserelaterade koldioxidutsläpp
(2020: -76 procent), beräknade utifrån ett
marknadsbaserat synsätt. Minskningen
beror främst på pandemin. Sedan
lanseringen av vår policy för hybridarbete
har medarbetarna redovisat en god balans
mellan produktivitet och flexibilitet i
arbetslivet.

Under 2021 var vi stolta att behålla vårt
CDP-betyg på B1.

1 CDP är en globalt erkänd värdering av
koldioxidhantering i branschen. Betyget anger ett
företags förmåga att övervaka, mäta och förbättra
sina koldioxidutsläpp; ”A” är det högsta betyget.
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GRI-index
Rapporten har upprättats i enlighet med GRI Standards: nivå Core.
GRI Standard

Upplysning

3VKERMWEXMSRWTVSƼP
102-1 Organisationens namn
102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster
102-3 Lokalisering av huvudkontor
102-4 Länder där verksamhet bedrivs
102-5 Ägarstruktur och juridisk form
102-6 Marknadsnärvaro
102-7 Organisationens storlek
102-8 Information om anställda och andra arbetare
102-9 Leverantörskedja
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och dess
leverantörskedja
102-11 Försiktighetsprincipens tillämpning

GRI 102 (2016)
Generella
standardupplysningar

102-12 Externa stadgor, principer och initiativ
102-13 Medlemskap i organisationer
Strategi
102-14 Kommentar från senior beslutsfattare
Etik och integritet
102-16 Värderingar, principer, standarder och normer
gällande uppförande
Bolagsstyrning
102-18 Bolagsstyrningsstruktur
Samarbeten med intressenter
102-40 Lista på intressentgrupper
102-41 Kollektivavtal

Sida(sidor)/ Respons

Kindred Group plc
Sidorna 2–3
Baksida
Sidorna 2–3
Sidorna 102, 113
Sidorna 2–3, 10–11, 18–19, 22–23, 38–39
Sidorna 2–3, 8–9, 12–13, 15, 44, 91–93
Sidorna 91-92
Sida 78
Inga väsentliga förändringar av organisationens storlek,
struktur, ägarstruktur eller leverantörskedja
Se hållbarhetspolicyn på kindredgroup.com/about/
corporate-governance/policy-documents
Sidorna 56, 58, 62, 63, 73, 86–87, 92
Sidorna 64, 66, 73, 86, 92
Sidorna 6-7
Sidorna 1–2, 17, 30–31, 54–56, 72–73, 80–83, 94

Sida 56

Sidorna 57-58
Sida 122. Kindreds medarbetare omfattas inte av
kollektivavtal, men har rätt till en rad personalförmåner och
representationskanaler på de marknader där vi är
verksamma.
-HIRXMƼIVMRKSGLYVZEPEZMRXVIWWIRXIV
Sidorna 42–43, 49–50, 54, 57–58, 65, 67, 73, 85–86
102-43 Metoder för samarbeten med intressenter
Sidorna 56-58
102-44 Viktiga frågor och angelägenheter som lyfts fram Sidorna 57–58
Rapporteringsmetod
)RLIXIVMROPYHIVEHIMHIROSRWSPMHIVEHIƼRERWMIPPERapporten täcker in hela Kindred-koncernen
redovisningen
102-46 Fastställning av redovisningens innehåll och
Sida 57
ämnesbegränsningar
102-47 Lista på väsentliga frågor
Sida 57
102-48 Förändrad information
Vi har reviderat beräkningsprocessen för våra
växthusgasutsläpp och uppdaterat tidigare siffror i enlighet
därmed.
102-49 Ändrade redovisningsprinciper
Inte tillämpligt
102-50 Redovisningsperiod
Framsidans insida
102-51 Datum för senaste redovisning
15 mars 2021
102-52 Redovisningscykel
Framsidans insida
102-53 Kontaktperson för frågor gällande redovisningen Hållbarhetschef anna.jein@kindredgroup.com
102-54 Uttalande om att redovisningen följer GRI
Sida 56
Standards
102-55 GRI-index
Sidorna 88-90
102-56 Externt bestyrkande
Framsidans insida, sidorna 56, 64
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Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Specifika standardupplysningar
Väsentliga frågor

Anti-korruption

Arbete mot penningtvätt
Finansiell och
regulatorisk stabilitet
Rättvis konkurrens

GRI Standard och upplysningshänvisning

Sida(sidor)/Respons

GRI 103 (2016) ledningsmetod 103-1, 2 och 3
GRI 205: Arbete mot korruption 2016
205-2 Kommunikation och utbildning om riktlinjer och
rutiner för anti-korruption
Ledningsmetod och egen indikator
Redovisade misstänkta fall av penningtvätt
Ledningsmetod och egen indikator
4ʟKʟIRHIYTTJʯPNRMRKEZƼRERWMIPPOSRXVSPPVIKYPEXSVMWO
efterlevnad och bolagsstyrningsintegritet
Ledningsmetod och egen indikator
Övervaka efterlevnad av regler om rättvis konkurrens
GRI 207-1, 207-2, 207-3 (2019) Ledningsmetod

Sidorna 79, 92, 94, 105–107, 109–112
Pages 79, 122
Sidorna 79, 122

GRI 207 (2019) Skatt
Skattetransparens

Gröna byggnader
och energihantering
och ansvarsfulla
affärsresor

Avfallshantering

GRI 103 (2016) ledningsmetod 103-1, 2 och 3
GRI 302 (2016) Energi
302-1 Energianvändning inom den egna organisationen
GRI 305 (2016) Utsläpp
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1)
GRI 305 (2016) Utsläpp
305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2)
GRI 305 (2016) Utsläpp
305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)
GRI 103 (2016) ledningsmetod 103-1, 2 och 3
306-1 och 306-2 Ledningsmetod 2020
306-1 Avfallsgenerering och väsentlig avfallsrelaterad
påverkan
306-2 Hantering av väsentlig avfallsrelaterad påverkan
GRI 306 (2020) Avfall
306-3 Genererat avfall

GRI 103 (2016) ledningsmetod 103-1, 2 och 3
GRI 307: Efterlevnad av miljöregler 201
307-1 Avvikelser gentemot miljölagstiftning och
förordningar
GRI 103 (2016) ledningsmetod 103-1, 2 och 3
GRI 401 (2016) Anställning
Medarbetarengagemang, 401-1 Nyanställningar och personalomsättning
utbildning och utveckling
GRI 404 (2016) Utbildning
samt mångfald och
404-1 Genomsnittlig utbildning i timmar per år och anställd
jämställdhet
GRI 405 (2016) Mångfald och likabehandling
405-1 Mångfald inom styrande organ och bland anställda
Efterlevnad
av miljöregler

Sida 79
Sidorna 74-76, 102-104, 105, 106

Sidorna 30-31, 40, 74-75
Sidorna 15, 18-19, 49-53, 57-58, 78-79, 102-112, 121,
148-150. OBS: vi har en detaljerad policy för skattefrågor,
men den är inget offentligt dokument.
Pages 2, 8, 18-19, 39, 46, 58, 81-82, 90, 109-112, 129, 134,
140-142.
We do not provide information on third-party sales, the
data are not currently available due to commercial
GSRƼHIRXMEPMX]GPEYWIW6IZIRYIWJVSQMRXVEKVSYT
transactions with other tax jurisdictions: this is not
applicable (in line with GRI Standards clause 2.3 on
reasons for omission). Time period is 1st Jan 2021 to
31st Dec 2021.
Sidorna 49, 53, 56-58, 86-87, 92-93, 100-101
Sidorna 87, 93
Sida 93
Sida 93
Sida 93
I en granskning av avfallshantering hittades ingen
väsentlig påverkan från avfall, inklusive potentiell
påverkan från elektroniskt avfall. Allt avfall kommer från
kontoren och hanteras av kommersiella
tjänsteleverantörer med tillstånd i enlighet med nationella
lagar. Vi sorterar avfallet för återvinning i våra större
lokaler. Enligt våra data uppgick det totala avfallet för
2021 till 12,9 ton CO2e, omfattande restavfall från
kontoren, papper och organiskt avfall. Dessa data
inkluderar siffror som bygger på uppskattningar. Vi
producerar inget farligt avfall.
Sidorna 56, 86-87, 94, 103
-RKIREZZMOIPWILEVMHIRXMƼIVEXW

Sidorna 49, 52, 56, 94, 101-103
Sidorna 91-92
Sida 92
Sidorna 91, 98-101
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GRI content index
Specifika standardupplysningar
Väsentliga frågor

Hantering av
samhällsengagemang

Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfullt spelande
och spelarskydd

Innovation

Etisk marknadsföring,
produktinsyn och
integritet vid sportspel

Kunddataintegritet
och IT-säkerhet

GRI Standard och upplysningshänvisning

Sida(sidor)/Respons

GRI 103 (2016) ledningsmetod 103-1, 2 och 3
GRI 413 (2016) Lokalsamhällen
413-1 Verksamhet med lokalt samhällsengagemang,
konsekvensanalys och utvecklingsprogram

Sida 94
100 % – alla anläggningar har betald frånvaro som de
anställda kan ägna åt samhällsengagemang,
konsekvensanalyser av jämställdhet och
medarbetarnätverk som ökar engagemanget och
arbetstagarrepresentationen inom anställningsrelaterade
frågor som arbetsmiljö, arbetsvillkor och arbetstagarnas
rättigheter.
Sidorna 56, 94
Sidorna 78-79

GRI 103 (2016) ledningsmetod 103-1, 2 och 3
GRI 414 (2016) Bedömning av leverantörer utifrån sociala
kriterier
414-1 Nya leverantörer som granskats med avseende på
sociala kriterier
GRI 103 (2016) ledningsmetod 103-1, 2 och 3
GRI 416 (2016) Kundens hälsa och säkerhet
416-2 Avvikelser gällande produkters och tjänsters
hälso- och säkerhetspåverkan
GRI 419 (2016) Samhällsekonomisk efterlevnad
419-1 Avvikelser mot lagar och förordningar inom det
sociala och ekonomiska området
Ledningsmetod och egen indikator
Upprätthålla investeringar och tillämpning av innovationer
inom efterlevnad, integritet och ansvarsfullt spelande
GRI 103 (2016) ledningsmetod 103-1, 2 och 3
GRI 417 (2016) Marknadsföring och märkning
417-1 Krav på produkt- och tjänsteinformation och
märkning
GRI 417 (2016) Marknadsföring och märkning
417-3 Avvikelser gällande marknadskommunikation
GRI 103 (2016) ledningsmetod 103-1, 2 och 3
GRI 418 (2016) Kundens integritet
418-1 Dokumenterade klagomål gällande brott mot
kunders integritet och förlust av kunddata
Ledningsmetod och egen indikator
Väsentliga brott mot IT-säkerheten
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Sidorna 7, 15-17, 31, 49, 50-53, 54-58, 61, 67, 72, 94
Sidorna 11, 60-63, 68, 73. Inga rapporterade incidenter.

Sidorna 74-79

Sidorna 61-63, 68-73, 75-76

Sidorna 54-56, 65-67, 72-73, 94, 101-103
Sidorna 63-67, 72-73

16 incidenter har anmälts och åtgärdats omedelbart med
förbättringsåtgärder, vid behov har även egenrapportering
skett till behöriga myndigheter.
Sidorna 32-33, 42-43, 51, 69, 94
Under 2021 hade vi två bekräftade fall rörande
kundintegritet. Ett fall har avslutats utan regulatorisk
åtgärd och ett är under utredning.
Sidorna 68-71
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Noter till hållbarhetsrapporten
Not 1. Information om anställda och andra arbetstagare

varav
Antal
anställda

Fast
anställda Visstidsanställda

Kvinnor
Män
Totalt

629
1 110
1 739

618
1 097
1 715

11
13
24

Norden
Västeuropa
Övrigt
Totalt

351
1 212
176
1 739

342
1 200
169
1 711

9
12
7
28

Heltid

Deltid

Kvinnor
Män
Totalt

629
1 110
1 739

628
1 107
1 735

1
3
4

Siffrorna i denna tabell är exklusive Relax Gaming och Blancas NV.

Not 2. Mångfald inom styrande organ och bland medarbetare

Åldersgrupp

<25

26-30

31-35

36-40

41-50

>50

Totalt

Styrelse
Kvinnor
Män

0
0

0
0

0
0

0
0

1
3

1
2

2
5

Verkställande ledningen
Kvinnor
Män

0
0

0
0

0
0

1
0

1
4

0
4

2
8

Högsta ledningen
Kvinnor
Män

0
0

0
0

0
10

4
12

6
16

0
6

10
44

44
66

129
223

180
261

130
235

98
201

36
72

617
1058

Alla övriga medarbetare
Kvinnor
Män

Siffrorna i denna tabell är exklusive Relax Gaming och Blancas NV.

Not 3. Nyanställningar och personalomsättning
Nyanställningar

Åldersgrupp

<25

26-30

31-35

36-40

41-50

>50

Totalt

Kvinnor
Män
Totalt

42
71
113

60
83
143

54
71
125

28
54
82

31
36
67

8
10
18

223
325
548

Norden
Västeuropa
Övrigt
Totalt

4
103
6
113

15
105
23
143

22
78
25
125

14
48
20
82

14
40
13
67

1
11
6
18

70
385
93
548

Personalomsättning

<25

26–30

31–35

36–40

41–50

>50

Totalt

Kvinnor
Män
Totalt

25
30
55

38
51
89

34
77
111

22
40
62

18
25
43

3
10
13

140
233
373

Norden
Västeuropa
Övrigt
Totalt

1
50
4
55

5
64
20
89

21
77
13
111

14
45
3
62

12
27
4
43

2
8
3
13

55
271
47
373

Åldersgrupp

Rekryteringsgrad
Personalomsättning

32 %
21 %

Siffrorna i dessa tabeller är exklusive Relax Gaming och Blancas NV.
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Hållbarhet
continued

Noter till hållbarhetsrapporten
Not 4. Genomsnittlig utbildning i timmar per medarbetarkategori
Genomsnittlig utbildning i timmar, per kön
Genomsnittlig utbildning i timmar (per medarbetare, alla medarbetare)
Genomsnittlig utbildning i timmar per medarbetare, kvinnor
Genomsnittlig utbildning i timmar per medarbetare, män
Genomsnittlig utbildning, per bolagsstyrningsorgan
Verkställande ledningen
Högsta ledningen
Övriga medarbetare
Genomsnittlig utbildning i timmar, per funktion
Kommersiellt
Teknik
Bolaget
Produkter
Totalt antal utbildning i timmar, alla medarbetare
Genomsnittlig utbildning i timmar, alla medarbetare
Genomsnittlig kostnad för extern utbildning per medarbetare

2018

2019

2020

2021

14,48
17,66
15,64

12,24
14,74
12,11

9,67
11,56
9,40

19,86
17,60
22,88

9,67
32,82
13,85

5,61
10,25
12,33

8,41
7,69
9,92

7,22
30,78
18,88

11,99
10,95
13,17
8,35

9,03
11,87
12,43
8,47

6,82
9,77
12,33
4,95

7,34
36,19
26,62
11,90

29 985
14,48

25 755
12,24

20 881
9,67

47 125
19,86

259 GBP

120 GBP

102 GBP

132,2 GBP

Siffrorna i denna tabell är exklusive Relax Gaming och Blancas NV.

Not 5. Externa initiativ och medlemskap
Initiativ och medlemskap

Grundare och medlem, International Betting Integrity Association (IBIA)
Medlem av United Kingdom Sports Betting Integrity Forum
Samförståndsavtal med FIFA
Samförståndsavtal med Anti-Doping Denmark
Samförståndsavtal med International Tennis Integrity Agency
Samförståndsavtal med Rugby Football Union
Protect Integrity
CDP Disclosure Insight Action
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Medlemskap i branschorganisationer

Grundare och medlem, European Gaming and Betting Association
(EGBA)
Grundare och medlem, Belgian Association of Gaming Operators, (BAGO)
Grundare och medlem, Branschföreningen för Onlinespel (BOS)
Grundare och medlem, Norsk Bransjeforening for Onlinespill (NBO)
Grundare och medlem, Danish Online Gambling Association (DOGA)
American Gaming Association (AGA)
Asociatia Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanta (AOJND)
Association Française du Jeu en Ligne (AFJEL)
Stöd till Protect Integrity-kampanjen från idrottsutövare inom EU
Betting and Gaming Council (BGC)
Deutscher Sportwettenverband (DSWV)
Netherlands Online Gambling Association (NOGA)
Gibraltar Betting and Gaming Association (GBGA)
iGaming European Network (iGEN)
Italian gambling industry association (LOGiCO)
Malta Remote Gaming Council (MRGC)
Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG)
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Not 6. Energiförbrukning, resor och utsläpp1
Energiförbrukning, resor och utsläpp

Koldioxidutsläpp (ton CO2e)
Scope 1 – Verksamhet vid egna anläggningar
Scope 2 – El inköpt från elnätet
Scope 3 – Affärsresor, avfall, pendling, inköp och transporter av
IT-utrustning
Summa utsläpp

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

52,5
1 783,6

44,3
1 939,2

146,2
2 248,0

12,1
2 329,4

843,3
2 679,4

1 481,9
3 465,4

5 483,6
7 877,7

3 938,2
6 279,7

1,5
2,1

2,2
3,1

4,7
8,6

4,3
6,9

Ton CO2e-utsläpp per medarbetare
Ton CO2e-utsläpp per miljon GBP i intäkter
Elförbrukning (kWh)

Summa elförbrukning (kWh)
Energiförbrukningsgrad (el kWh per medarbetare)
Energiförbrukningsgrad (el kWh per miljoner GBP i spelöverskott)

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

% förändring

6 374 000
3 665
5 059

6 657 100
4 256
5 890

5 838 000
3 504
6 396

5 606 400
3 827
6 177

-4,25 %
-27,11
-14,11 %

För att följa Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard använde vi en tredje part för att beräkna koncernens CO2e-utsläpp.
Alla koldioxidutsläpp anges som en absolut summa i tCO2e (ton koldioxidekvivalenter). Omräkningen av växthusgaser som inte är
koldioxid har baserats på DEFRA 2020 och IEA 2020. Scope 2-utsläpp för el beräknas med den platsbaserade metoden, och även
nyckeltal beräknas med en platsbaserad metod. På samma sätt som för 2021 finns inga separata uppgifter för uppvärmning och
kylning tillgängliga för 2022. Förbränning av naturgas för uppvärmning har inkluderats för ett kontor på grund av beslutet att inkludera
data för konsumtion av fossila bränslen.
Vi har kompenserat samtliga av våra koldioxidutsläpp under 2021 genom att stödja ett Verified Carbon Standard-projekt. Rapporten
har inte varit föremål för en oberoende tredjepartsbedömning. Under 2021 har utsläppen beräknats med mer korrekta utsläppsfaktorer
och vi har lagt till uppskattningar för avfall samt data för inköp och transporter av IT-utrustning till Scope 3. Det innebär att utsläppen för
tidigare år också har omräknats, vilket möjliggör bättre jämförelser.
1 För att säkerställa att CO 2e-data samlas in på ett korrekt sätt och vid rätt tidpunkt ligger CO 2e-rapportering en månad före räkenskapsåret. Alla data är exklusive Relax
Gaming och Blancas NV.

Summa verksamhet som omfattas av EU-taxonomin för hela koncernen
Ekonomisk verksamhet

Datorprogrammering, konsulttjänster och relaterad verksamhet (8.2.)
Förvärv och ägande av byggnader (7.7.)

NACE-kod

Omsättning

CapEx

OPEX

J62.0.1
J62.0.9
L68.2.0

0,2 %

7,7 %

5,2 %

Kindred har genomfört en granskning för att se om koncernen omfattas av taxonomin enligt definitionen i EU:s taxonomiförordning
och kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2139. Genom att utvärdera Kindreds ekonomiska verksamhet mot de aktiviteter
som listas i kriterierna för att minska klimatförändringarna och öka anpassningen till klimatförändringarna har vi bedömt att tre av våra
verksamheter kopplade till omsättning, CapEx eller OpEx omfattas av taxonomin. Efterlevnad med betydande bidrag, DNSH och
minimiskyddskriterier har ännu inte fastställts, eftersom krav på förenlighet med taxonomin för dessa är ett krav från räkenskapsåret
2022 och framåt.
Omsättning
Omsättning för koncernen representerar totala intäkter i koncernens resultaträkning på sidan 130. Procentandelar beräknade i relation
till de enskilda enheterna avser deras bidrag till koncernens omsättning och exkluderar därmed eventuella koncerninterna transaktioner.
OpEx
OpEx (rörelsekostnader) för koncernen representerar totala konsoliderade lönekostnader och övriga kostnader som redovisas i
koncernens resultaträkning på sidan 130. Procentandelar beräknade i relation till de enskilda enheterna avser deras bidrag till
koncernens rörelsekostnader och exkluderar därmed eventuella koncerninterna transaktioner.
Investeringar (CapEx) representerar förvärv relaterade till materiella anläggningstillgångar och övriga immateriella tillgångar som
redovisas i noterna 11 och 12 på sidorna 150 och 152. Förvärv inkluderar sådana som är ett resultat av rörelseförvärv medan andra
förändringar, som av- och nedskrivningar, har exkluderats.
CapEx
Investeringar (CapEx) representerar förvärv relaterade till materiella anläggningstillgångar och övriga immateriella tillgångar som
redovisas i noterna 11 och 12 på sidorna 150 och 152. Förvärv inkluderar sådana som är ett resultat av rörelseförvärv medan andra
förändringar, som av- och nedskrivningar, har exkluderats.
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Hållbarhet
continued

Noter till hållbarhetsrapporten
Not 7. Ledningens förhållningssätt
till hållbarhetsfrågor
Ansvarsfullt spelande
Vår Hållbarhetspolicy (2018) listar 16
åtaganden, och anger inriktning och de
främsta grundpelarna för olika aktiviteter.
Den stöds i sin tur av vår forskning om
ansvarsfullt spelande och vår
teknikstrategi.
Hållbarhetspolicyn och
andra policyer för nedladdning
https://www.kindredgroup.
com/sv/sustainability/
downloads-and-resources/
?year=Policies

Upprätthålla integriteten
Utöver vår ledningsmetod för efterlevnad
av allmänna data- och
sekretessbestämmelser beskriver
avsnittet om bolagsstyrning (sidorna 96
till 108) övervakning och uppföljning på
styrelsenivå av cybersäkerhet, med stöd
av vår riskhantering, revisionskommittén
och processer för intern kontroll. Centralt
för metoden är vår GDPR-policy, vår
strategi för cybersäkerhet, våra
förbättrade säkerhetsstandarder och våra
rutiner för att vara förberedda för
nödsituationer. I fråga om sportspel driver
Kindred en ”See something, say
something”-metod, som åtföljs av en
grundlig rapportering till relevanta
myndigheter med ansvar för idrott samt
ett formellt partnerskap med International
Betting Integrity Association (IBIA) och
European Football for Development
Network (EFDN) för långsiktiga
samarbeten.
https://www.kindredgroup.
com/globalassets/
documents/corporategovernance-relateddocuments/kindred-gdprpolicy-20180531.pdf

Driva en verksamhet som följer reglerna
Utöver vår ledningsmetod hänförlig till
licensiering och regulatoriska krav på våra
marknader uppfyller vårt råd för styrning,
risk och efterlevnad alla relevanta krav och
styr över Kindreds ramverk för efterlevnad.
Ansvaret för efterlevnadsfrågorna är
inbäddat i alla roller i organisationen, med
stöd av Kindreds process för att hantera
incidenter. Kindreds system och kontroller
är utformade för att hålla penningtvättare
och andra kriminella borta från
plattformen, och vi utbildar alla
medarbetare i att förebygga och upptäcka
sådana aktiviteter. Vi utbildar också alla
medarbetare i Global Bribery Policy och
Global Gift Policy. Genom den globala
visselblåsarpolicyn uppmuntrar vi
medarbetarna att rapportera händelser
eller misstänkta fall av mutor. Vi främjar
modern och hållbar omreglering på vissa
marknader för att säkerställa de högsta
standarderna av spelarskydd och bredare
sociala mål.
Hållbarhetspolicyn och andra
policyer för nedladdning
https://www.kindredgroup.
com/sv/sustainability/
downloads-andresources/?year=Policies

Vara Kindred
Utöver ledningsmetoden på koncernnivå
säkerställer vår HR-policy att vi har fokus på
utbildning och utveckling, hybridarbete,
personalförmåner och aktieprogram,
rapportering om löneklyftor mellan könen,
medarbetarengagemang, datasekretess för
medarbetarna, hälsa, säkerhet och
organisatorisk effektivitet. Vår
Uppförandekod för medarbetarna vägleder
oss i hur alla på Kindred bör arbeta, medan
vår undersökning om medarbetarnöjdhet
spårar medarbetarnas uppfattning. Vårt
värdeerbjudande för medarbetarna
(Employee Value Proposition, EVP) ligger till
grund för alla rekryteringar.
Koncernens ledningsmetod
för hållbarhet, sidan 56
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Kindreds bolagsstyrning,
sidorna 96 till 108

Kindreds värderingar
https://www.kindredgroup.
com/about/purpose--values/
Hållbarhetspolicyn,
visselblåsarpolicyn och andra
policyer för nedladdning
https://www.kindredgroup.
com/sv/sustainability/
downloads-andresources/?year=Policies
Bolagets strategi

Bidra till samhället
I vår Hållbarhetsstrategi för koncernen
förbinder vi oss att stödja lokalsamhällena
genom volontärarbete bland
medarbetarna, lokala initiativ och
matchfinansierade välgörande ändamål,
med hjälp av en metod som är relevant för
regionala eller lokala villkor. Rent formellt
utvärderar och styr vi processer i enlighet
med koncernens arrangemang för
bolagsstyrning (sidorna 96 till 108).
Policyn anger att vi förbinder oss till en
genomtänkt resurshantering, i första hand
energi, där vi utvärderar våra resultat mot
formella mål med redovisning av
koldioxidutsläpp, i linje med internationellt
erkända ramverk. Hela vår metod för att
hantera klimatriskerna bygger på
ramverket från Taskforce on Climaterelated Financial Disclosures (TCFD).
Hållbarhetspolicyn och andra
policyer för nedladdning
https://www.kindredgroup.
com/sv/sustainability/
downloads-and-resources/
?year=Policies
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Bolagsstyrning
Innehåll
ŹC-RXVSHYOXMSRXMPPFSPEKWWX]VRMRK
ŹC7X]VIPWI
C/SRGIVRPIHRMRK
C&SPEKWWX]VRMRKWVETTSVX
C%PPQʞRRENYVMHMWOEJʯVYXWʞXXRMRKEV
C%OXMIVSGLEOXMIOETMXEP
C)VWʞXXRMRKWOSQQMXXʣRWVETTSVX
C*ʯVZEPXRMRKWFIVʞXXIPWI
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Introduktion till
bolagsstyrning
Koncernen har tre
beslutsfattande organ med
hierarkiskt förhållande till
varandra: bolagsstämma,
styrelse och verkställande
direktör (VD).
Bolagsstämma och årsstämma
&SPEKWWXʞQQERʞVOSRGIVRIRWLʯKWXE
FIWPYXWJEXXERHISVKERSGLHIXJSVYQHʞV
EOXMIʞKEVREYXʯZEVWMXXMRJP]XERHI
7XʞQQEROERJEXXEFIWPYXMEPPEJVʟKSV
WSQVʯVOSRGIVRIRSGLWSQMRXI
YXXV]GOPMKIRJEPPIVMRSQVEQIRJʯVHIR
I\OPYWMZEFILʯVMKLIXIRLSWRʟKSXERREX
SVKER1IHERHVESVHLEVʟVWWXʞQQERIR
ʯZIVSVHREHVSPPKIRXIQSXWX]VIPWISGL:(
)RPMKX7ZIRWOOSHJʯVFSPEKWWX]VRMRK
YXKʯVWOSRXVSPPSVKERIXEZHIRPEKWXEHKEHI
VIZMWSVRWSQYXWIWEZWXʞQQER
%PPEEOXMIʞKEVILEVVʞXXEXXHIPXEM
WXʞQQERWEQXVʯWXEIRPMKXERXEPIXEOXMIV
HIʞKIV%OXMIʞKEVIWSQMRXIOERRʞVZEVE
TIVWSRPMKIROERYXʯZEWMRVʞXXKIRSQ
SQFYH
4VSXSOSPPJVʟRFSPEKWWXʞQQSVJMRRWM
EZWRMXXIXSQʟVWWXʞQQSVSGLI\XVE
FSPEKWWXʞQQSVTʟ[[[OMRHVIHKVSYT
GSQ
Mer information om
ʟVWWXʞQQERƼRRW
på sidan 166.

Valberedning

Ersättningskommittén

:EPFIVIHRMRKIRWLYZYHYTTKMJXʞVEXX
JʯVIWPʟFIWPYXMRJʯVʟVWWXʞQQERSQ
JVʟKSVWSQVʯVZEPSGLIVWʞXXRMRKEVXMPP
WX]VIPWIRWEQXJʯVJEVERHIRJʯV
YXRʞQRERHIXEZJʯPNERHIʟVW
ZEPFIVIHRMRK

)VWʞXXRMRKWOSQQMXXʣRʯZIVZʞKIVSGL
YXZʞVHIVEVIVWʞXXRMRKWEVVERKIQERKJʯV
LʯKVIGLIJIVSGLERHVEZMOXMKE
QIHEVFIXEVIWEQXKIVWX]VIPWIR
VIOSQQIRHEXMSRIV

3EZWIXXLYVZEPFIVIHRMRKIRWQIHPIQQEV
YXWIWWOEHIXMPPZEVEXEEPPEEOXMIʞKEVIW
MRXVIWWIR1IHPIQQEVREJʟVMRXIEZWPʯNE
MRRILʟPPIXMSGLRʞVQEVIHIXEPNIVSQ
HMWOYWWMSRIVRE
6IKIPFYRHIRSGLW]WXIQEXMWOYXZʞVHIVMRK
YXKʯVKVYRHIRJʯVFIHʯQRMRKIREZ
WX]VIPWIRWSGL:(WEVFIXIWEQXJʯVHIR
OSRXMRYIVPMKEYXZIGOPMRKIREZHIVEW
EVFIXI
:EPFIVIHRMRKIRWVETTSVXJMRRWTʟWMHER
:EPFIVIHRMRKIRWQSXMZIVEHI
]XXVERHIRJMRRWTʟOSRGIVRIRW[IFFTPEXW
[[[OMRHVIHKVSYTGSQ

Styrelse
/MRHVIH+VSYTTPGʞVFMPHEXSGLVIKMWXVIVEX
M1EPXEQIRRSXIVEXTʟ2EWHEU7XSGOLSPQ
SGLLEVHʞVJʯVZEPXEXXXMPPʞQTETVMRGMTIVRE
M7ZIRWOOSHJʯVFSPEKWWX]VRMRK /SHIR 
)RPMKXHIWWEWOEIRQENSVMXIXEZ
WX]VIPWIPIHEQʯXIVREZEVESFIVSIRHIEZ
OSRGIVRIRHIWWPIHRMRKSGLOSRGIVRIRW
LYZYHWEOPMKEEOXMIʞKEVI7X]VIPWIR
ERWZEVEVSGOWʟJʯVOSRGIVRIRW
SVKERMWEXMSRSGLPIHRMRKIREZOSRGIVRIRW
ZIVOWEQLIXMROPYWMZIIRXMPPJVIHWWXʞPPERHI
OSRXVSPPEZOSRGIVRIRWJMRERWMIPPEWXʞPPRMRK
SGLVMWOIV/SHIROVʞZIVEXXIRQENSVMXIX
EZWX]VIPWIPIHEQʯXIVREʞVSFIVSIRHI-
HIXXEEZWIIRHIFIWXʟV/MRHVIHOSRGIVRIR
LIPXEZMGOIERWXʞPPHEWX]VIPWIPIHEQʯXIVEZ
ZMPOEIRQENSVMXIXʞVSFIVSIRHI

96 _ Kindred Group plc ʄVWSGLLʟPPFEVLIXWVIHSZMWRMRK

Ersättningskommitténs
VETTSVXƼRRWTʟWMHSVRE
116 till 120.

Revisionskommittén
6IZMWMSRWOSQQMXXʣRKIVVʟHSGL
VIOSQQIRHEXMSRIVXMPPWX]VIPWIRSQJVʟKSV
WSQVʯVJMRERWMIPPVETTSVXIVMRKMRXIVRE
OSRXVSPPIVVMWOLERXIVMRKSGLYXRʞQRMRKIR
EZPEKWXEHKEHIVIZMWSVIV/SQQMXXʣRWVSPP
ERKIWMHIWWWOVMJXPMKE
YTTHVEKWFIWOVMZRMRK
Revisionskommitténs
VETTSVXƼRRWTʟWMHSVRE
106 till 107.

VD och verkställande utskott
:(ERWZEVEVJʯVOSRGIVRIRWHEKPMKE
PIHRMRKXMPPWEQQERWQIH
OSRGIVRPIHRMRKIR/SRGIVRPIHRMRKIR
FMHVEVXMPPEXXKVERWOEMHIRXMJMIVEYXZʞVHIVE
SGLLERXIVEHIZʞWIRXPMKEVMWOIVWSQʞV
XMPPʞQTPMKETʟHISPMOEHIPEVREEZ
OSRGIVRIRWZIVOWEQLIXSGLFIWXʟVEZ:(
SGLʟXXELʯKVIGLIJIVEZZMPOEIRʞVOZMRRE

Lagstadgad revision
/SRGIVRIRWPEKWXEHKEHIVIZMWSVYXWIWEZ
WXʞQQERJʯVEXXKVERWOEOSRGIVRIRW
ʟVWVIHSZMWRMRKSGLVIHSZMWRMRKWTVE\MW(I
PEKWXEHKEHIVIZMWSVIVREPʞKKIVJVEQWMR
ʟVPMKEVIZMWMSRWVETTSVXMRJʯV
VIZMWMSRWOSQQMXXʣRSGLWX]VIPWIRWEQX
JʯVʞKEVRETʟʟVWWXʞQQER
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Corporate governance model

Shareholders by the AGM

Nomination Committee

Remuneration Committee
Board of Directors
External
auditor

Audit Committee

CEO and Executive
Committee

Internal
auditor
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Styrelse
Ett erfaret team som är fast
beslutet att tillämpa höga
standarder för bolagsstyrning.
Heidi Skogster
Kindred-koncernens styrelse består av ett erfaret
team som är fast beslutet att tillämpa höga
standarder för bolagsstyrning i koncernens ledning
och styrelsens ansvar gentemot aktieägarna.

Styrelseledamot

Nämnda innehav av svenska depåbevis (SDR)
omfattar personliga innehav, familjeinnehav och
innehav via bolag i vilka styrelseledamöterna har
ägarintressen per den 15 februari 2022.

Innehav

Alla ledamöter är oberoende av koncernen, dess
ledning och koncernens huvudsakliga aktieägare.

Finsk medborgare.
Född 1978. Styrelseledamot sedan 2021. Oberoende.
1 627 svenska depåbevis i Kindred Group plc.
Aktuella uppdrag
Medgrundare av en start-up-verksamhet inom
prestationsbaserad marknadsföring.
Tidigare uppdrag
Head of Corporate Development EE Intressenter (tidigare
Cherry AB) 2019–2020, COO ComeOn Group, 2017–2019,
ComeOn Group/Cherry Merger 2016, Betsson Group olika
befattningar 2007–2016.

Evert Carlsson

Fredrik Peyron

Styrelseordförande, ordförande i ersättningskommittén,
medlem i USA-kommittén

Styrelseledamot

Svensk medborgare.
Född 1956. Styrelseledamot sedan 2021. Oberoende.
Innehav
17 000 svenska depåbevis i Kindred Group plc.
Aktuella uppdrag
Docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Ordförande
för Dalsland Sparbank, styrelseledamot i PEG Capital.
Tidigare uppdrag
I styrelsen för Swedbank Robur och ordförande i dess riskutskott,
medlem i flera valberedningar för Robur, medgrundare av LifePlan.
Utbildning: PhD i företagsekonomi.

98 _ Kindred Group plc Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Svensk medborgare.
Född 1967. Styrelseledamot sedan 2021. Oberoende.
Innehav
3 500 svenska depåbevis i Kindred Group plc.
Aktuella uppdrag
SVP Regulatory Affairs & Group Communications på
Swedish Match AB.
Tidigare uppdrag
Chefsjurist och styrelsens sekreterare i Autoliv Inc. och
Swedish Match AB.
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Gunnel Duveblad

Erik Forsberg

Vice styrelseordförande, ordförande i revisionsutskottet,
medlem i USA-kommittén

Styrelseledamot, medlem i revisionskommittén

Svensk medborgare.
Född 1955. Styrelseledamot sedan 2018. Oberoende.
Innehav
8 000 svenska depåbevis i Kindred Group plc.
Aktuella uppdrag

Svensk medborgare.
Född 1971. Styrelseledamot sedan 2019. Oberoende.
Innehav
10 000 svenska depåbevis i Kindred Group plc.
Aktuella uppdrag

Ordförande i styrelsen för Team Olivia Group AB och Ruter dam.
Styrelseledamot i Dustin AB, Sweco AB och Skirner AB.

Styrelseordförande i Collectia Group (Care DK Bidco Aps).
Styrelseordförande i Stillfront Group AB, Enento Group plc
och Deltalite AB.

Tidigare uppdrag

Tidigare uppdrag

Styrelseordförande för HiQ (2016–2020).
Styrelseledamot i PostNord (2007–2018).
VD för EDS North Europe (2002–2006).
Diverse befattningar på IBM (1977–2002).

CFO på Intrum (2011–2018).
CFO på Cision (2008–2011).
Affärsområdets CFO och finanschef på EF Education
Group (2001–2008).

Peter Boggs

Carl-Magnus Månsson

Styrelseledamot, ordförande i USA-kommittén,
medlem i revisionskommittén.

Styrelseledamot, medlem i ersättningskommittén

Amerikansk medborgare.
Född 1948. Styrelseledamot sedan 2002. Oberoende.
Innehav
138 990 svenska depåbevis i Kindred Group plc.
Aktuella uppdrag
–
Tidigare uppdrag
VD och COO för Grey Direct Worldwide (1991–2002).
Styrelseledamot för Ogilvy & Mather Direct Plc (1985–1991).
Verkställande direktör för Brown Direct Inc (1981–1985).
VD och koncernchef för NDMS Inc (1975–1981).

Svensk medborgare.
Född 1966. Styrelseledamot sedan 2019. Oberoende.
Innehav
10 000 svenska depåbevis i Kindred Group plc.
Aktuella uppdrag
VD och koncernchef för Iver-koncernen sedan 2019.
Tidigare uppdrag
Ett antal internationella roller inom Ericsson AB.
VD och koncernchef för Acando AB (2009–2019).

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Kindred Group plc _ 99

Koncernledning
Kindreds koncernledning består
av VD och åtta högre chefer,
av vilka sju är män och en är kvinna.

VD ansvarar för koncernens dagliga ledning tillsammans med
koncernledningen.
Nämnda innehav av svenska depåbevis omfattar personliga
innehav och familjeinnehav per den 15 februari 2022.

Henrik Tjärnström

Nils Andén

Elena Barber

Erik Bäcklund

Gavin Hayward

VD och koncernchef (CEO)

Försäljningsdirektör (CCO)
Region 2

Marknadsföringsdirektör
(CMO)

Produktdirektör (CPO)

HR-direktör (CHRO)

Svensk medborgare.
Född 1980.

Rysk och brittisk
medborgare.
Född 1983.

Svensk medborgare.
Född 1976.

Brittisk medborgare.
Född 1964.

BA i Modern Languages
and International Business
från London South Bank
University.

Högskoleexamen i
ekonomi och finans samt
en högre högskoleexamen
i personaladministration
från Manchester
University.

Svensk medborgare.
Född 1970.
Masterexamen i
industriteknik och
industriell ekonomi från
tekniska fakulteten vid
Linköpings universitet i
Sverige.
Henrik gick med i
Kindred-koncernens
styrelse (tidigare Unibet
Group) i 2003 och var en
del av styrelsen fram till att
han utsågs till finanschef
år 2008 och VD år 2010.
Innan Henrik började på
Kindred-koncernen
arbetade han som Senior
Financial Manager på
Skanska Infrastructure
Development AB från 2001
till 2008.
Innehav:
1 791 709 svenska
depåbevis i Kindred Group
plc och 241 359
prestationsbaserade
aktierätter.

Studerade marknadsföring
på Handelshögskolan i
Stockholm samt sociologi
på Stockholms universitet.
Nils anställdes på
Kindred-koncernen i juli
2020 som försäljningschef
för Region 2. Han har
arbetat på Kindred tidigare
i ett antal roller mellan
2006 och 2016 som Head
of Poker och Head of
Established Markets för att
de senaste fyra åren ha
arbetat som Chief
Marketing Officer på
Unibet. Nils har också
arbetat som Chief
Marketing Officer på
CurrencyFair och Director
of Digital Marketing på
GVC Group. Han sitter för
närvarande i styrelsen för
EasyPark Group.
Innehav:
0 svenska depåbevis i
Kindred Group plc och 64
728 prestationsbaserade
aktierätter.

Har avlagt examen i
marknadsföring vid
International Academy of
Business and Management i Erik började på Kindredkoncernen 2005 som
Moskva.
ansvarig för sportbokens
Elena har arbetat i
PR-arbete innan han 15 år
onlinespelindustrin i omkring senare utnämndes till
17 år. Hon har tidigare haft
produktchef 2020. Han
ett antal viktiga
klev in som Group Head of
marknadsföringstjänster
Sportsbook 2009. Erik var
och leder nu Kindreds
även ansvarig för viktiga
globala team för
initiativ inom företaget,
marknadsföringstjänster.
inklusive utveckling och
Elena kom till Kindredlansering av den
koncernen år 2010 och innan framgångsrika Kindred
hon utnämndes till
Racing Platform. Innan
marknadsföringschef ledde Erik började på Kindredhon Kindreds centrala
koncernen arbetade han
varumärkesmarknadsföring. på Kaos Entertainment Ltd
och Siemens AG.
Innehav:
7 566 svenska depåbevis i
Innehav:
Kindred Group plc och 74
5 358 svenska depåbevis i
016 prestationsbaserade
Kindred Group plc och 52
aktierätter.
167 prestationsbaserade
aktierätter.
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Gavin har över 30 års
erfarenhet av
personaladministration
från olika sektorer. Gavin
utsågs till personalchef för
Kindred-koncernen 2012.
Innan Gavin började hos
Kindred-koncernen
arbetade han hos Siemens
plc i över tio år. Han har
arbetat på styrelsenivå i
internationella och
multinationella
organisationer och med
personaladministration på
både strategisk och
operativ nivå. Gavin är
Fellow på Chartered
Institute of Personnel and
Development.
Innehav:
20 843 svenska depåbevis
i Kindred Group plc och 80
208 prestationsbaserade
aktierätter.

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Ewout Keuleers

Marcus Smedman

Anne-Jaap Snijders

Johan Wilsby

Chefsjurist (CLCO)

Teknikdirektör (CTO)

Finansdirektör (CFO)

Belgisk medborgare.
Född 1976.

Svensk medborgare.
Född 1969.

Försäljningsdirektör (CCO)
Region 1

Juristexamen från Catholic
University of Leuven
(Belgien) och en DESS
inom Law and
Management of New
Technologies (Belgien).

Studerade elektronik och
datavetenskap vid Uppsala
universitet.

Ewout har över 18 års
erfarenhet inom
onlinespelindustrin. Han
började på Kindredkoncernen 2006 och
arbetade som chefsjurist
för koncernen innan sin
nuvarande roll. Ewout är
advokat i England och
Wales samt medlem av
Institute of Risk
management. Han har
dubbla kvalifikationer både
inom civilrätt (belgisk
advokat) och common law
(jurist).
Andra uppdrag:
Icke verkställande
styrelseledamot i
International Betting
Integrity Association (IBIA)
och European Association
for the Study of Gambling
(EASG).

Marcus har arbetat hos
Kindred-koncernen sedan
2011. Sedan dess har han
haft olika befattningar som
Team Leader, Head of
Development Australia och
Head of Development
Global. I januari 2015
utsågs Marcus till teknisk
chef med ansvar för
Kindreds teknikstrategi
och drift globalt. Marcus
har arbetat i IT-branschen
sedan mitten av 1990-talet
som javautvecklare,
teamledare,
utvecklingschef m.m.
Innehav:
11 000 svenska depåbevis
i Kindred Group plc och 80
208 prestationsbaserade
aktierätter.

Nederländsk medborgare.
Född 1971.

Svensk medborgare.
Född 1966.
Magisterexamen i finans
och marknadsföring från
Handelshögskolan i
Stockholm.

Magisterexamen i
ekonomi med
specialisering inom
marknadsföring.
Anne-Jaap har arbetat i
över 20 år med sport,
media och onlinespel. År
2008 kom han till
Kindred-koncernen för att
arbeta som
marknadsföringschef för
segmentet Västeuropa.
Dessutom har han varit
landschef för Belgien,
Tyskland, Rumänien och
Australien innan sin
nuvarande roll.
Innehav:
14 063 svenska depåbevis
i Kindred Group plc och 95
689 prestationsbaserade
aktierätter.

Johan har varit finanschef
för Kindred-koncernen
sedan september 2020.
Han har tidigare varit
finanschef för
teknikföretag som Tobii,
Fingerprint Cards och
Transmode. Innan dessa
finanschefsroller hade
Johan ett antal ledande
positioner inom finans hos
Microsoft och Hewlett
Packard under 20 år. Han
sitter för närvarande i
styrelsen för Seamless
Distribution Systems.
Innehav:
8 500 svenska depåbevis i
Kindred Group plc och 64
728 prestationsbaserade
aktierätter.

Innehav:
1 643 svenska depåbevis i
Kindred Group plc och 64
347 prestationsbaserade
aktierätter.
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Bolagsstyrningsrapport
Kindred Group plc är
koncernens moderbolag,
bildat och registrerat i
Malta och noterat på
Nasdaq Stockholm via
svenska depåbevis (SDR)
utfärdade av
Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ).
Utländska bolag vars aktier eller
depåbevis upptas till handel på en reglerad
marknad i Sverige måste tillämpa
antingen Svensk kod för bolagsstyrning
eller gällande bolagsstyrningskod i det
land där bolaget har sitt säte.
Om koncernen (inklusive bolaget) inte
tillämpar den svenska koden måste det
inkluderas en framställning med en
beskrivning av hur väsentliga aspekter av
koncernens agerande skiljer sig från den
svenska koden.
Kindred-koncernens styrelse beslutade
från den första noteringsdagen på Nasdaq
Stockholm att tillämpa principerna i den
svenska koden.

Styrelsen
Styrelsen och ledningen för Kindred Group
plc är strukturerade enligt det europeiska
tvådelade systemet med en verkställande
direktör (VD) som är underställd styrelsen,
som i sin tur väljs av årsstämman.

Anders Ström
Ordförande
Den 12 maj 2021 avgick Anders Ström
som styrelseledamot och
styrelseordförande i Kindred Group plc
med omedelbar verkan.
Följande styrelseledamöter, som valdes
vid årsstämman den 12 maj 2021, har
arbetat under året och därefter såvida
inget annat anges:
Evert Carlsson
Ordförande
Peter Boggs
Styrelseledamot
Gunnel Duveblad
Styrelseledamot
Erik Forsberg
Styrelseledamot
Heidi Skogster
Styrelseledamot
Carl-Magnus Månsson
Styrelseledamot
Fredrik Peyron
Styrelseledamot
Styrelseledamöternas arvoden och
ägarintressen visas på sidorna 118 och 120.
Kindred-koncernens styrelse ansvarar
gemensamt för koncernens framgångar
och bolagsstyrning. Styrelsen strävar efter
att ge koncernen ledarskap med en
entreprenörsanda inom ramen för
adekvata och effektiva finansiella
kontroller genom vilka risker kan bedömas
och hanteras.
Styrelsen består av ordföranden och sex
ledamöter enligt beskrivningen på sidorna
98 till 99. I den svenska koden lyfts den
grundläggande vikten av oberoende icke
verkställande styrelseledamöter fram för
att säkerställa en objektiv balans i
styrelsen. Där anges även kriterier som
ska beaktas vid fastställandet av icke
verkställande styrelseledamöters
oberoende. Styrelsen anser, enligt
bestämmelse 4.4 i koden, att samtliga
icke verkställande styrelseledamöter är
oberoende av koncernen, dess ledning
och koncernens huvudsakliga aktieägare.
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Korta meritförteckningar för
styrelseledamöterna finns på sidorna 98
till 99.
För att säkerställa effektivitet sammanför
styrelsens sammansättning en balans av
kunskaper och erfarenhet som är lämpliga
för verksamhetens krav. Styrelsens
sammansättning och rekommendationer
för utnämning av styrelseledamöter sköts
av valberedningen, vars verksamhet
beskrivs på sidan 108.
Styrelsen ansvarar gentemot aktieägarna
för koncernens övergripande strategi och
inriktning.
VD ansvarar för koncernens dagliga
ledning.

Styrelsens arbetssätt
Koncernens styrning sköts framför allt av
styrelsen, vilken är ansvarig för
koncernens övergripande strategi och
inriktning inklusive budget, kapitalstruktur,
väsentliga avtal, förvärv, avyttringar,
samriskföretag, bolagsstyrning och
koncernens policyer.
Styrelsen och dess kommittéer har
skriftliga direktiv med arbetsordningar.
Styrelsen kontrollerar åtminstone en gång
per år att direktiven samt
rapporteringsstrukturen och
instruktionerna är relevanta och lämpliga.
Direktivet hänvisar även till
styrelsepolicyer och förfaranden som rör
intressekonflikter som kan uppstå för
styrelseledamöter, exempelvis
nödvändigheten att upplysa övriga
styrelseledamöter om eventuella
intressekonflikter i lämplig tid. En
styrelseledamot vars intresse står i
konflikt med bolagets får inte delta när
styrelsen hanterar ärendet, vilket innebär
att vederbörande inte får delta i
omröstningen eller vara närvarande vid
sammanträdet under den tid då ärendet
diskuteras eller delta i styrelsens
överläggningar. Styrelseledamoten ska
anses vara frånvarande vid bedömning av
huruvida styrelsen uppnår kvorum.
Styrelsen har också en process för
godkännande av relaterade parters
transaktioner i enlighet med EU:s nya
aktieägardirektiv ”SRD II”.

Strategirapport

Hållbarhet

Styrelsen har en standarddagordning som
omfattar att motta och överväga
rapporter från VD och finanschef samt
från revisionskommittén och
ersättningskommittén. När så är lämpligt
delegeras frågor till revisions- och
ersättningskommittéerna. Rapporter om
deras verksamhet finns inom denna
bolagsstyrningsrapport.

Ordförandens ansvar
Ordföranden ansvarar för styrelsens
ledning samt för att fastslå dess
dagordning och till fullo beakta
styrelseledamöternas kommentarer och
invändningar, säkerställa effektiv
kommunikation med aktieägarna, leda
styrelseledamöters introduktion och
utveckling, uppmuntra aktivt deltagande
från alla styrelseledamöter samt
säkerställa att resultatet för enskilda
ledamöter, styrelsen som helhet och dess
kommittéer utvärderas regelbundet.
Ordföranden säkerställer att styrelsen
tillhandahålls korrekt och tydlig
information vid rätt tidpunkt.
Styrelseledamöterna uppmuntras att
uppdatera sina kunskaper och sin
kännedom om koncernen genom möten
med ledningen. Det finns en
introduktionsprocess för nya
styrelseledamöter.
Även bolagssekreteraren ansvarar
tillsammans med Head of Investor
Relations för rådgivning till styrelsen, via
ordföranden, i alla frågor som rör
bolagsstyrning. Styrelseledamöterna
uppmuntras att införskaffa oberoende
rådgivning och utbildning på koncernens
bekostnad, där detta kan öka deras
förståelse för koncernen och utförandet
av deras förpliktelser.

Bolagsstyrning
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Styrelsens arbete under 2021

Hållbarhet

Styrelsen och dess kommittéer
sammanträder vanligen varannan månad
hela året. Antalet styrelse- och
kommittésammanträden där varje
styrelseledamot har deltagit under året
anges i tabellen på nästa sida.

Styrelsen har fastställt relevanta riktlinjer
för koncernens hållbarhet, med syfte att
säkerställa dess långsiktiga förmåga att
skapa värde. Hållbarhet har en mängd
olika aspekter i Kindred-koncernen:

VD rapporterar vid samtliga
sammanträden om affärsutvecklingen
och driften av verksamheten. Chefsjurist
och regelefterlevnadsansvarig rapporterar
om lagstiftningstrender på
spelmarknaden och koncernens Group
Risk Manager rapporterar årligen om
verksamhetens risker. Head of Internal
Audit rapporterar till styrelsen om viktiga
slutsatser och rekommendationer som
utarbetats under kvartalet.
Revisionskommitténs ordförande
presenterar varje kvartal dessa slutsatser
för styrelsen. Koncernledningens
medlemmar och andra högre chefer
deltar också vid behov i sammanträden
för att uppdatera styrelsen om sina
ansvarsområden och för att diskutera
framtida planer.
Huvudpunkterna vid styrelsens
sammanträden 2021 avsåg frågor med
koppling till innovation, informationsteknik,
produkthantering, strategi och
affärsplaner, budgetar, prognoser, viktiga
policyer och de nya reglerna i
Nederländerna och USA. Styrelsen har
utsett Peter Boggs, Gunnel Duveblad och
Evert Carlsson till USA-kommittén för att
bättre kunna övervaka utvecklingen i USA.
Under 2021 och efter ett godkännande
från aktieägarna på den extra
bolagsstämman som hölls den 10 juni
2021 har styrelsen börjat lansera och
implementera koncernens program för
aktieåterköp.

Styrelsen granskar strategin och besöker
vissa av koncernens kontor minst en gång
per år. Styrelsen har en agendapunkt utan
VD och finanschef vid varje
styrelsesammanträde.

Koncernledning

Styrelsen har antagit en skriftlig vdinstruktion, inklusive en delegeringspolicy.
Styrelsen stämmer minst en gång per år
av med VD att vd-instruktionen är relevant
och lämplig.

Kommittén är också ansvarig för
koncernens visselblåsningsförfarande,
”Speak Up!”, vilken är en säker, oberoende
och sekretesskyddad webbplats som
underhålls av en tredjepartsleverantör och
övervakas av revisionskommittén.

För information om koncernledningen, se
sidorna 100 till 101.

Koncernens rutin för visselblåsare

—Ansvarsfullt spelande
—Upprätthålla integritet
—Regelefterlevnad
—Vara Kindred
—Bidra till samhället
Bolagets policyer på samtliga områden
har godkänts av styrelsen.
I koncernledningen är det personalchefen
som har ansvaret för hållbarhet.
Hållbarhet är en regelbundet
återkommande punkt på styrelsens
dagordning, vilket gör att potentiella
förändringar i både policy och relevanta
bestämmelser kan granskas tillsammans
med specifika projekt och initiativ.
Mer information om Kindred-koncernens
syn på hållbarhet finns på sidorna 54 till
94 i denna rapport.

Utvärdering av styrelsen
I enlighet med bestämmelse 8.1 i den
svenska koden har styrelsen en process
för formell utvärdering av sin egen samt
kommittéernas prestationer. Styrelsens
och kommittéernas prestationer har varit
föremål för styrelsediskussioner, ledda av
ordföranden, för att jämföra effektivitet
mot prestationskriterier och potentiella
risker för prestationerna. Utvärderingen
sker i samarbete med valberedningen,
som håller enskilda intervjuer med
styrelseledamöterna. Styrelsens
resultatutvärderingar har strukturerats på
ett sätt som säkerställer en balanserad
och objektiv granskning av
styrelseledamöternas prestationer. Efter
resultatgranskningen ansvarar
ordföranden för att se till att lämpliga
åtgärder, så som utbildning, vidtas.
Utvärderingen har rapporterats till
valberedningen, vilket har hjälpt dem att
identifiera styrelsens prestationer,
kompetens, branscherfarenhet,
internationella erfarenhet, mångfald och
expertis.
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Styrelsen övervakar potentiella
intressekonflikter noga och har infört
kontroller och riktlinjer för att undvika
intressekonflikter som involverar någon av
koncernens styrelseledamöter. Dessa
kontroller säkerställer att en
styrelseledamot som direkt eller indirekt
berörs av ett särskilt ärende inte kan rösta
eller delta i styrelsens hantering av
ärendet. Mer information finns under
rubriken ”Styrelsens arbetssätt” på
sidorna 102 till 103.

Ersättning samt
styrelseledamöters och
befattningshavares
ansvarsförsäkring
Årsstämman fastställer principer och
maximibelopp för styrelseledamöternas
arvoden. En styrelseledamot kan under en
kort period tillhandahålla konsulttjänster
men endast om detta anses mer
kostnadseffektivt och av bättre kvalitet än
externa alternativ. Alla sådana
konsultarvoden redovisas i
ersättningskommitténs rapport på sidan
118. Ingen av styrelseledamöterna har
aktierätter utfärdade av koncernen.
Kindred-koncernen har tecknat en
ansvarsförsäkring för styrelseledamöter
och befattningshavare för hela året som
täcker det personliga ansvaret för deras
tjänster gentemot koncernen. Täckning
finns för skadeståndsanspråk
motsvarande totalt 5 miljoner GBP.

Antal sammanträden under året
Namn
Anders Ström, (avgående) ordförande1
Evert Carlsson, (tillträdande) ordförande2
Peter Boggs
Gunnel Duveblad
Erik Forsberg
Heidi Skogster2
Carl-Magnus Månsson
Fredrik Peyron2

Styrelse

Revisionskommittén

Ersättningskommittén

22

5

4

10/22
12/22
21/22
22/22
22/22
12/22
21/22
12/22

3/4
4/4
5/5
5/5
4/4

1 Anders Ström avgick från styrelsen vid årsstämman i maj 2021.
2 Evert Carlsson, Heidi Skogster och Fredrik Peyron valdes in i styrelsen vid årsstämman i maj 2021.

Kommunikation med ägare och
investerare
För att utveckla en ömsesidig förståelse
av målen har avdelningen för
investerarrelationer regelbundet träffat
ägare och institutionella investerare för att
diskutera koncernens offentligt
redovisade resultat och dess framtida
strategi. Institutionella investerare har
även kunnat träffa VD, finanschef,
linjechefer och andra viktiga personer i
koncernen.
Styrelsen får information om aktieägarnas
åsikter och korrespondens.
Bolagspresentationer och finansiella
presentationer hålls regelbundet för
fondförvaltare, aktiemäklare och medier,
särskilt då del- och helårsrapporter
offentliggörs. Länkar till
webbpresentationer publiceras på
koncernens webbplats. Alla aktieägare
inbjuds att delta på årsstämman, där de
kan ställa frågor till styrelsen inklusive
styrelsekommittéernas ordföranden och
VD.

Förfaranden vid årsstämma
Vid årsstämman föreslås separata beslut
för varje väsentligt separat fråga så att de
alla begrundas vederbörligen och på
lämpligt sätt. Omröstning om varje
nominerad styrelseledamot sker
individuellt och Kindred-koncernen har
fullmaktssystem som innebär att
aktieägare som inte kan delta i
årsstämman personligen likväl kan
använda sin rösträtt. Kallelse till
årsstämman och därtill hörande
dokument läggs upp på koncernens
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webbplats mellan fyra och sex veckor före
stämman. Mer information om
koncernens verksamhet och övrig
aktieägarinformation finns på Kindredkoncernens bolagswebbplats www.
kindredgroup.com

Närvaro vid årsstämma och extra
bolagsstämma
På grund av covid-19-situationen och mot
bakgrund av myndigheternas
instruktioner, använde innehavare av
svenska depåbevis fullmakt istället för att
personligen närvara vid årsstämman som
hölls den 12 maj 2021 och den extra
bolagsstämman som hölls den 10 juni
2021. Inga styrelseledamöter,
valberedning eller lagstadgade revisorer
närvarade i enlighet med myndigheternas
instruktioner om att hålla avstånd från
andra, både inomhus och utomhus, för att
förhindra spridningen av covid-19. Mer
information om årsstämman finns på
sidan 166.

Strategirapport

Hållbarhet

Styrelsens
förvaltningsberättelse om
interna kontroller av den
ﬁnansiella rapporteringen
under räkenskapsåret 2021
Inledning
Enligt den maltesiska bolagslagen
(kapitel 386) och Svensk kod för
bolagsstyrning ansvarar styrelsen för
den interna kontrollen. Denna rapport har
utarbetats enligt bestämmelse 7.4 i
Svensk kod för bolagsstyrning och
begränsas i enlighet med detta till interna
kontroller av den finansiella
rapporteringen.

Beskrivning
a. Kontrollmiljö
Styrelsen har det yttersta ansvaret för
det interna kontrollsystemet och för att
granska dess effektivitet. Det interna
kontrollsystemet är utformat för att
hantera, snarare än eliminera, risken för
att verksamhetsmålen inte uppnås. I
strävan efter att nå dessa mål kan
interna kontroller endast ge rimliga och
inte absoluta garantier mot väsentliga
felaktigheter eller förluster.
b. Riskbedömning
Styrelsen ansvarar för koncernens
riskhantering, däribland att ange en
lämplig nivå av riskaptit för koncernen.
VD och koncernledningen ansvarar för
att granska risker samt för att identifiera,
utvärdera och hantera de väsentliga
risker som rör deras respektive
verksamhetsområden. Riskerna
granskas och bedöms regelbundet av
VD, finanschef, chefsjurist och
regelefterlevnadsansvarig, chef för
internrevisionen, revisionskommittén
och styrelsen. Kontrollernas effektivitet
beaktas tillsammans med riskernas
omfattning och deras betydelse för
enskilda verksamhetsområdens
driftsförhållanden.

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

c. Kontrollverksamhet

e. Övervakning

Styrelsen ansvarar för alla aspekter av
koncernens kontrollverksamhet.

Ytterligare information om
revisionskommitténs verksamhet
beträffande övervakning av Kindredkoncernens interna kontroller, inklusive
den granskning av finansiella rapporter
som publiceras kvartalsvis och rapporter
från internrevisionen, finns i
revisionskommitténs rapport på följande
sida.

Revisionskommittén hjälper styrelsen i
granskningen av interna kontrollers
effektivitet och ansvarar för att skapa en
strategi för granskningar av interna
kontroller. I detta arbete beaktas de
organisatoriska ramar och
rapporteringsmekanismer som finns i
koncernen samt arbetet som utförs av
chefsjurist och regelefterlevnadsansvarig
samt chef för internrevisionen.
Chefsjurist och
regelefterlevnadsansvarig samt
internrevisionens chef arbetar i hela
koncernen och deras roll består av att
identifiera, övervaka och rapportera till
styrelsen om väsentliga finansiella och
operativa risker som koncernen står inför
och att säkerställa att den uppfyller de
högsta möjliga standarder för
bolagsstyrning som olika intressenter
kan vänta sig.
d. Information och kommunikation
Styrelsen får regelbundna formella
rapporter från koncernledningen om
verksamhetens resultat, inklusive
förklaringar av väsentliga avvikelser från
förväntade resultat och bedömningar av
förändringar i verksamhetens riskprofil
som har konsekvenser för det interna
kontrollsystemet. I synnerhet får
styrelsen regelbundna periodiska
rapporter från chefsjurist och
regelefterlevnadsansvarig samt chefen
för internrevisionen.

För styrelsens räkning
Malta, 11 mars 2022
Evert Carlsson
Styrelseordförande och ledamot
Gunnel Duveblad
Vice styrelseordförande och ledamot

Försäkran om
överensstämmelse med Svensk
kod för bolagsstyrning
Ingen separat revisionsberättelse om
bolagsstyrning krävs enligt maltesiska
bestämmelser eftersom
bolagsstyrningsrapporten utarbetas
enligt principerna i den svenska koden.
Styrelsen bekräftar att de följer Svensk
kod för bolagsstyrning.

Styrelsen tar även hänsyn till
revisionskommitténs råd, de externa
revisorernas rapporter och alla andra
relaterade faktorer som kommer till dess
kännedom.
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Revisionskommitténs rapport
Redovisning och viktiga
bedömningsområden

en del i dess revision och samtycker till
den position som intagits i detta.

De huvudsakliga ämnena som kommittén
överlägger för 2021 följer nedan.

Efterlevnad av skattelagstiftning

Nedskrivningsbehov av goodwill

Gunnel Duveblad
Vice styrelseordförande, ordförande i
revisionsutskottet
Revisionskommittén (”kommittén”) ger
råd och rekommendationer till styrelsen i
frågor som rör finansiell rapportering,
interna kontroller och riskhantering, samt
ger valberedningen råd om utnämningen
av revisorer. Kommitténs roll anges i
dess skriftliga uppdragsbeskrivning.
Kommittén sammanträdde fem gånger
under året och består för närvarande av
två oberoende icke verkställande
styrelseledamöter: Gunnel Duveblad och
Erik Forsberg. Kommitténs ordförande
är Gunnel Duveblad, med stor erfarenhet
av förvaltning och finansiella frågor från
internationell verksamhet och som
ordförande i andra börsnoterade företag.
Där detta har varit lämpligt har
kommittén rådfrågat
styrelseordföranden, VD och
finanschefen om dess förslag. De
lagstadgade revisorerna,
PricewaterhouseCoopers (PwC), deltog i
tre av dessa möten.
Ansvarsområden omfattar övervakning
av integriteten i koncernens bokslut.
Under året har kommittén granskat
koncernens bokslut och formella
meddelanden som rör koncernens
finansiella resultat innan dessa har
presenterats för styrelsen. I detta arbete
har kommittén beaktat
redovisningsprinciper, områden där
bedömningar eller uppskattningar
används och rapporteringskrav samt
frågor som de externa revisorerna
uppmärksammat dem på.

Till följd av tidigare förvärv (inklusive både
Casino Blankenberge och Relax Gaming
under 2021) har koncernen nu betydande
goodwill och andra beständiga
immateriella tillgångar som är föremål för
en årlig nedskrivningsprövning.
Under året gjorde koncernen en förnyad
bedömning av identifieringen av dess
kassagenererande enheter till vilka dessa
tillgångar allokeras i syfte att pröva
eventuella nedskrivningsbehov. Den
fullständiga nedskrivningsprövningen som
gjordes vid årsskiftet identifierade inte
nedskrivningsindikatorer för någon av de
återstående kassagenererande enheterna.
Kommittén beaktade det arbete som
gjorts och de slutsatser som nåtts av den
lagstadgade revisorn på detta område
som en del i dess revision. Kommittén
samtycker till ledningens position i detta
och den beskrivna känslighetsanalysen.

Förvärvsredovisning för Relax
Gaming
Den 1 oktober 2021 slutförde Kindred
förvärvet av de återstående utestående
aktierna i Relax Gaming, en verksamhet
där Kindred har haft ett intresse sedan
2013. Ledningen har i enlighet med
relevanta redovisningsstandarder gjort en
bedömning av verkligt värde för de
förvärvade nettotillgångarna i Relax
Gaming per förvärvsdagen, en värdering
till verkligt värde av tilläggsköpeskillingen,
en omvärdering av koncernens tidigare
egetkapitalinnehav i Relax Gaming samt
en bedömning av innehav utan
bestämmande inflytande vid förvärvet.
Som en följd redovisades ytterligare
goodwill om 154,7 miljoner GBP per
förvärvsdagen. Kommittén har beaktat
värderingen till verkligt värde för att
säkerställa att den var korrekt, fullständig
och i linje med kraven i IFRS 3
Rörelseförvärv. Kommittén beaktade även
det arbete som gjorts och de slutsatser
som nåtts av PwC på detta område som
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Kommittén fick regelbundna
uppdateringar från ledningen om indirekta
skatter och bolagsskatter samt de
bedömningar som använts vid
fastställandet av bolagsskattesatsen,
redovisningen av bolagsskatteintäkter och
den uppskjutna skatt som tagits upp och
redovisats. Koncernen verkar i flera olika
jurisdiktioner och lyder under olika
nationella skattelagar och bestämmelser.
Kommittén diskuterade viktiga
bedömningar i relation till den
skatteposition som tagits och de grunder
på vilka uppskjutna och löpande skatter
tagits upp och redovisats. Kommittén
beaktade även det arbete som gjorts av
styrelsen med stöd av externa rådgivare
och experter och de slutsatser som nåtts
av PwC på detta område som en del i
dess revision och samtycker till
ledningens position i detta.

Efterlevnad av lagar och
bestämmelser
Efterlevnad av lagar och bestämmelser
inom spelbranschen på nätet har blivit
alltmer komplicerat eftersom de
lagstiftande och finanspolitiska reglerna
systemen är geografiskt begränsade och
fortsätter att utvecklas.
Kommittén har utvärderat kontrollmiljön
och riskhanteringsprocesserna som finns
för att följa licensbestämmelser samt
skyldigheter beträffande ansvarsfullt
spelande och bekämpning av
penningtvätt. Kommittén granskade
koncernens rapport om tvister som
tillhandahölls av ledningen och
diskuterade i samband med denna dess
konsekvenser för verksamheten och
ekonomin (såväl faktiska som potentiella).
Kommittén diskuterade sitt arbete på
detta område med PwC och samtycker till
ledningens position i denna fråga och hur
den har behandlats i redovisningen av
dessa frågor i bokslutet.

Strategirapport

Hållbarhet

Intern kontroll och revision
Kommittén ansvarar för att granska
koncernens interna kontroll- och
riskhanteringssystem samt granska
dess hållbarhetsrutiner. Den mottar
uppdateringar från finanschef, chefsjurist
med ansvar för regelefterlevnad samt
andra högre chefer om pågående initiativ
för att förbättra Kindreds interna
kontroller. Kommittén är också ansvarig
för koncernens
visselblåsningsförfarande, ”Speak Up!”,
vilken är en säker, oberoende och
sekretesskyddad webbplats som
underhålls av en tredjepartsleverantör.
Koncernen har under året stärkt
formaliseringen av sitt interna
kontrollramverk med avseende på
områden för viktiga finansiella processer
genom att införa en detaljerad risk- och
kontrollmatris. Resultaten från
bedömningen som gjordes
rapporterades regelbundet till
revisionskommittén, inklusive eventuella
motåtgärder som vid behov vidtogs av
verksamheten.
Internrevisionen rapporterar rent
praktiskt till revisionskommittén och
administrativt till finanschefen.
Internrevisionens chef har alltid
omedelbar tillgång till
revisionskommittén. Internrevisionen
fungerar som en oberoende funktion
med avsikt att utvärdera och förbättra
effektiviteten i interna kontroller och
processer. Dess arbete utförs enligt
International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing
från Institute of Internal Auditors.
Revisionskommittén fastställer
omfattningen för internrevisionens
arbete och får rapporter om genomförda
revisioner. Under året gav avdelningen
för internrevision försäkringar om
operativa, finansiella och
efterlevnadsmässiga frågor, inklusive
GDPR och viktiga finansiella kontroller i
USA.

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

internrevisionens resultat. Kommittén
bedömer att de kontroller som finns
samt den granskningsprocess som
övervakas av ledningen och
internrevisionens chef är effektiva för att
övervaka de fastställda systemen.

Lagstadgad revision och övriga
tjänster
Kommittén ansvarar för att ge
rekommendationer till valberedningen
beträffande utnämnandet av externa
revisorer, övervakning av deras
oberoende och opartiskhet samt för att
godkänna ersättningsnivå och
omfattning för tjänster som inte ingår i
revisionsuppdraget.
Under året rapporterade PwC Malta till
kommittén om sin revisionsstrategi och
revisionsarbetets omfattning.
Kommittén har granskat de externa
revisorernas arbete och arvoden för
tjänster som inte ingår i
revisionsuppdraget som betalats under
året. Dessa återges i not 4 på sidan 148.
Tillhandahållandet av tjänster som inte
ingår i revisionsuppdraget ska hänvisas
till kommittén om de sannolikt
överskrider en förutbestämd tröskel. Allt
arbete som understiger tröskeln ska på
förhand godkännas av finanschefen.
Kommittén strävar efter att skydda
revisorernas objektivitet och oberoende
genom att övervaka och begränsa både
typen av och mängden tjänster som inte
ingår i revisionsuppdraget som
tillhandahålls av de externa revisorerna.

Ledningen ansvarar för att åtgärda och
följa upp eventuella rekommendationer
från internrevisionen.
Revisionskommittén utvärderar också
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Valberedningens rapport

Ersättningskommitténs
rapport
mångfald enligt definitionen i Svensk
kod för bolagsstyrning är viktigt för att
skapa en välfungerande
sammansättning av styrelsen. Den har
lagt extra fokus på att hitta en
styrelsesammansättning med större
mångfald, särskilt beträffande kön.

Thomas Gür
Ordförande i valberedningen
Valberedningens huvuduppgift är att
föreslå beslut inför årsstämman om
frågor som rör val och ersättningar
samt, i tillämpliga fall, förfaranden för
utnämnandet av följande års
valberedning.
Valberedningen, som agerar
självständigt från styrelsen, granskar
styrelsens struktur, storlek och
sammansättning och ansvarar för att
identifiera och nominera kandidater när
nya styrelseledamöter ska utses.
Valberedningen använder Svensk kod
för bolagsstyrning som grund vid
processen för utnämningar till
styrelseposter och ger årsstämman
rekommendationer därpå.
Kommittén genomför enskilda
intervjuer med styrelsens ledamöter
och med VD när styrelsen utvärderas.
Valberedningen använde sig också av
en oberoende konsult för att utvärdera
styrelsen som ett underlag för
granskning.
Vid bedömningen av styrelsens
utvärdering tas särskild hänsyn till
kraven beträffande styrelsens bredd
och mångsidighet samt kravet på att
eftersträva en jämn könsfördelning.
Valberedningen bedömer att styrelsens
sammansättning ska spegla de olika
bakgrunder och expertområden som
krävs för genomförandet av Kindredkoncernens strategi i en internationell,
mycket komplicerad och omväxlande
rättsmiljö med höga krav på
spelarsäkerhet och ansvarsfullt
spelande. Valberedningen anser att

Valberedningens motiverade yttrande
finns på koncernens webbplats www.
kindredgroup.com.
Valberedningen höll fem möten inför
2021 års årsstämma där protokoll
fördes, utöver att det hölls intervjuer
med innevarande och potentiella
styrelseledamöter. Vid årsstämman
den 12 maj 2021 beslutades att
valberedningen inför 2022 års
årsstämma ska bestå av minst fyra
och högst fem medlemmar.
Valberedningen inför 2022 års
årsstämma består av Thomas Gür
– Veralda (ordförande), Peter Lundkvist
– Tredje AP-fonden, Erik Sprinchorn
– TIN Fonder, Helena Hagberg –
Skandia, Evert Carlsson –
styrelseordförande i Kindred
(adjungerad).
Valberedningen inför 2022 års
årsstämma höll under 2021 tre möten
där protokoll fördes.

Foto: Ernst Henry
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Evert Carlsson
Ordförande i
ersättningskommittén
En rapport om styrelseledamöternas
ersättningar och
ersättningskommitténs verksamhet
finns på sidorna 116 till 120.
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Allmänna juridiska förutsättningar
När nu ett antal viktiga
marknader under 2021
inför den lagstiftning
gällande onlinespel som
har varit väntad länge
förblir högsta prioritet för
Kindred-koncernen en
reglering som bygger på
fakta och som sätter
kunden i centrum.

Med två större europeiska marknader
som införde den licensieringprocess som
har varit på gång länge (Nederländerna
och Tyskland) och med USA som
fortsätter sin ambitiösa resa inom
sportspel efter avslaget från PASPA 2018
var 2021 ett år fullt av spännande
möjligheter. Även om branschen gjorde
viktiga framsteg med avseende på initiativ
inom ansvarsfullt spelande och självvalda
begränsningar av marknadsföringen
kvarstår den allmänt utbredda negativa
uppfattningen om onlinespel, vilket har
resulterat i ytterligare restriktioner, som
bland annat har lett till begränsningar av
marknadsföringen, förbud mot bonusar,
ekonomiska begränsningar för kunden
och krav på begränsningar på spelnivå
(dvs. det går inte längre att blanka sina
insatser) på diverse marknader.
Branschen har en lång väg framför sig för
att vända opinionen och Kindred har ännu
mer än tidigare tagit på sig ledarrollen
genom att bygga vidare på sin resa mot
noll och kommunicera öppet om sina
milstolpar i hopp om att skapa en kreativ
dialog mellan samtliga aktörer på
området.
Även om spel fortsätter att vara (politiskt)
lågprioriterat av EU-kommissionen har ett
flertal lagstiftningsinitiativ vidtagits som
(in)direkt påverkar sektorn. Arbetet med
rättsakten om digitala tjänster (DSA), som
stipulerar bindande regler för ändring och
genomförande av innehåll för att
garantera skydd av minderåriga fortsatte
under 2021 med ett starkt fokus på
kunderna, med strängare regler för
onlinemarknader och riktad
marknadsföring. DSA innefattar
gränsöverskridande verkställighet av

nationella order, så att en medlemsstat
kan tvinga en annan medlemsstat att ta
bort innehåll som är lagligt i den
sistnämndas territorium. Det kan komma
att påverka sportrelaterat innehåll som
bedöms vara olagligt i vissa
medlemsstater. DSA antogs av EUparlamentet i januari 2022, vilket gav
upphov till trepartsförhandlingar som ska
avslutas under andra halvåret 2022.
I maj 2021 offentliggjorde EU förslag till
förordningar särskilt riktade mot
utvecklingen och användningen av
artificiell intelligens (AI) som ska gälla för
alla AI-system som används eller generera
utdata inom EU, inklusive chatbottar,
kundsegmenteringssystem och andra
AI-mekanismer. Beroende på
riskkategorisering kommer systemen att
förbjudas eller komma att lyda under
hårda krav på mänsklig övervakning,
insyn, cybersäkerhet, riskhantering,
datakvalitet och rapporteringsåtaganden.
De straffrättsliga påföljderna skulle kunna
komma att omfatta böter på upp till 30
miljoner EUR eller 6 procent av den
globala omsättningen, vilket innebär att
bötesbeloppen kan bli ännu högre än dem
som utdöms vid brott mot GDPR.
Användningen av förbjudna system och
brott mot bestämmelserna om
datastyrning vid användningen av
högrisksystem kommer att ge de högsta
potentiella bötesbeloppen. Tidsramen för
att anta och implementera reglerna är
ännu oklar.

den är svår att tillämpa direkt, vilket har
skapat en splittring mellan
medlemsstaternas olika metoder samt en
tvetydighet i det befintliga regelverket som
har öppnat för olika tolkningar. EUkommissionen har föreslagit ett
lagstiftningspaket som är en del av en
åtgärdsplan för en heltäckande politik i
hela EU för att förhindra penningtvätt och
terrorfinansiering. Denna direkt tillämpliga
förordning kommer att avgöra hur AML
ska genomföras i EU:s medlemsstater
framöver och väntas gälla från 2025.
Förslaget består av fyra delar: (i)
etablering av myndigheten AMLA
(Authority for AML and CFT), (ii)
förebyggande av att det ekonomiska
systemet utnyttjas för penningtvätt och
terrorfinansiering, (iii) implementering av
det sjätte AML-direktivet och (iv) revision
av förordningen om uppgifter som ska
åtfölja överföringar av medel, inklusive
kryptovalutor. Även om AML-reglerna för
spel inte kommer att förändras i sig
kommer förändringarna av det
horisontella ramverket ofelbart att påverka
sektorn. EU-kommissionen förbereder
också sin tredje överstatliga
riskbedömning som, mot bakgrund av
arbetet för att bekämpa penningtvätt i
sektorn, skulle kunna leda till en förändring
av högriskklassificeringen för onlinespel.

Europeiska standardiseringskommittén
(CEN) har officiellt lagt fram ett förslag för
en standard gällande skademarkörer för
att förhindra riskbetonat och skadligt
spelande. Den kommer direkt att gynna
Kindreds K2-strategi och resa mot noll.
Kommittén för ansvarsfullt spelande inom
CEN kommer att övervaka arbetet med att
ta fram standarder för onlinespel som
identifieras och föreslås av
tillsynsmyndigheter, operatörer,
leverantörer eller andra intressenter till
förmån för sektorn och dess deltagare.
Syftet är att enas om en vägledande lista
med beteendeelement för att förhindra
skada.

I februari 2021 tillkännagav Europeiska
rådet att det hade antagit en konsoliderad
version av förslaget till förordning om
integritet och elektronisk kommunikation,
som kommer att skapa en omfattande
uppsättning regler för elektronisk
kommunikation, slutanvändarnas
integritet, sekretessen i deras
kommunikation samt deras enheters
integritet. Bestämmelserna kommer inte
bara att omfatta personuppgifter utan
även data och sekretesskrav, och kommer
att gälla för meddelandeappar VoIPplattformar (Voice over Internet Protocol)
och maskin-maskin-kommunikation.
Förordningen om integritet och elektronisk
kommunikation förväntas träda i kraft
tidigast 2023. En potentiell
övergångsperiod på 24 månader innebär
att inga nya bestämmelser skulle träda i
kraft före 2025.

Europeiska rådet, EU-parlamentet och
EU-kommissionen enades om att dess
politik för bekämpning av penningtvätt
(Anti-Money Laundering, AML) till stor del
har visat sig vara ineffektiv på grund av att

Under 2021 gjordes betydande framsteg
med avseende på beskattning av digitala
tjänster, när OECD (Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling) i
oktober 2021 nådde en överenskommelse

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Kindred Group plc _ 109

Allmänna juridiska förutsättningar
continued

om reformeringen av det internationella
skattesystemet. Den 20 december 2021
publicerade OECD detaljerade regler som
stöd för implementeringen av reformerna
av det internationella skattesystemet, som
ska säkerställa att multinationella företag
ska betala minst 15 procent skatt från
2023. Två dagar senare släppte EUkommissionen förslaget till ett direktiv
från rådet för att säkerställa att en global
minimibeskattningsnivå införs för
multinationella koncerner som bedriver
verksamhet i EU. Se not 21 för mer
information.

Sverige
2021 präglades av att det infördes nya
åtgärder och förlängda covid-relaterade
restriktioner på den svenska marknaden.
Som en del av Sveriges åtgärder för att
skydda allmänheten under covid-19pandemin förlängde myndigheterna de
insättningsgränser, bonustak och
obligatoriska begränsningar av
spelsessionerna som infördes under 2020
till den 14 november 2021. Dessutom
trädde ytterligare spelrestriktioner i kraft
den 1 januari 2021. De hade ingen
koppling till covid-19 och omfattade bland
annat ett förbud mot vadslagning om
regelbrott, som gula kort, och spel om
fotboll utanför de fyra högsta divisionerna
i de nationella ligorna. I september 2021
publicerade Spelinspektionen vägledning
om ”omsorgsplikten”, och uppmanade
operatörerna att säkerställa sociala och
hälsomässiga standarder i
spelverksamheten, bland annat att göra
en grundlig riskbedömning av kunderna
för att granska och analysera spelarnas
beteende och mönster, analysera
kommunikation och kontakt med spelarna
för att identifiera tecken på alltför mycket
spelande, tillämpa restriktioner på
spelarna och utbilda medarbetarna om
riskfaktorer och indikatorer på överdrivet
spelande. Ytterligare åtgärder för att
skydda konsumenterna förväntas läggas
fram i mars 2022. Den svenska regeringen
förbereder också ett förslag om ökad
modifiering av marknadsföringen,
möjligen baserad på riskklassificering av
produkter (förväntas träda i kraft under
första halvåret 2023), samt ett förslag
som ska stävja matchfixning och
icke-licensierat spelande.

Efter att Kindreds hade överklagat de
böter som hade utdömts av
Spelinspektionen för påstådda brott mot
bonusreglerna i början av 2019 halverades
bötesbeloppet av Linköpings
förvaltningsdomstol i juni 2021. Kindred
överklagade domen eftersom bolaget
fortsatt motsätter sig Spelinspektionens
tolkning av bonusreglerna och avvaktar
ett beslut om rätt att överklaga.
Sanktionsavgiften ska inte betalas förrän
ett slutgiltigt juridiskt beslut har fattats.
Kindred överklagade även
Spelinspektionens beslut mot Kindred
gällande dess implementering av tillfälliga
insättningsgränser där Kindred
beordrades att införa ändringar.
Förvaltningsdomstolen upphävde
Spelinspektionens beslut i sin bedömning
den 1 april 2021 och Spelinspektionens
begäran om överklagande fick avslag.
Efter det återgick Kindred till sin
ursprungliga implementering av de
tillfälliga åtgärderna.

Nederländerna
Efter att fjärrspelförslaget efter lång
väntan trädde i kraft den 1 april 2021
öppnade den nederländska marknaden
för onlinespel officiellt den 1 oktober 2021.
Onlineoperatörer som föll inom ramen för
den så kallade nedkylningsmotionen, som
innebär en 33-månaders
nedkylningsperiod för onlineoperatörer
som aktivt riktade sig mot nederländska
kunder före licensgodkännande, stängdes
ute från att ansöka om licens innan
nedkylningsperioden har löpt ut. Kindred
bestämde sig för att stänga sina tjänster
till nederländska medborgare den 30
september 2021 till följd av de politiska
förändringar som kommunicerades av
den nederländska ministern för rättsligt
skydd den 20 september 2021 fram till
dess att en licens tilldelas inom ramen för
den nederländska fjärrspelslagen.
Kindreds fokus har legat på att förbereda
en licensansökan som håller hög klass.
Ansökan lämnades in under fjärde
kvartalet 2021 och Kindred ser nu fram
emot att tilldelas en nederländsk licens
efter godkännande och etablera sig på
marknaden under andra kvartalet 2022.
Samtidigt verkar politikerna för
omfattande begränsningar av
marknadsföringen på grund av volymen
av och tonen i annonserna. Beslut
kommer att fattas under de närmaste
månaderna.
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Belgien
År 2021 upptogs till stor del av politiska
förändringar i spelbranschen, med krav på
ytterligare begränsningar av
marknadsföringen, spelbegränsningar
och förändringar av strukturen på
licensierade webbplatser. I juli 2021
godkände statsrådet ett utkast till en
ändring av den kungliga förordningen från
oktober 2018 om villkoren för hasardspel
online så att standardutgiftsgränsen för
onlinespel sänks från 500 EUR till 200
EUR, en gräns som bara kan höjas efter
en kontroll mot det nationella
kreditregistret. Ändringen kan träda i kraft
redan under andra kvartalet 2022.
Statsrådet godkände också ytterligare ett
utkast till en kunglig förordning om att
utöka det nationella EPIS-registret
(Excluded Persons Information System)
till att även omfatta spelbutiker, men det är
otydligt när detta skulle träda i kraft. Till
följd av den långvariga tvisten om
förbudet mot att samla licenser för
onlinespel samt att driva en webbplats
med flera produkter har statsrådet lagt
fram ett förslag gällande uppdelningen av
onlinelicenser per den 1 juli 2022 som
skulle innebära att det införs en separat
webbplats per produkt (en webbplats för
sportspel, en för kasino och en för
tärningsspel) med separata
kundplånböcker och utan hyperlänkar
mellan de olika webbplatserna. Med tanke
på de olika juridiska och praktiska
utmaningarna har den belgiska
spelkommissionen ombetts att
tillhandahålla rådgivning och lägga fram
sin syn för den belgiska regeringen på
förbudet mot webbplatser med flera
produkter. Dessutom skulle nya
begränsningar av marknadsföringen
baserat på produktrisk kunna införas
under 2022 och det pågår en diskussion
om att höja minimiåldern för alla
spelprodukter till 21 (utom för
Nationallotteriet).
Den 1 april 2021 slutförde Kindred
förvärvet av 100 procent av aktierna i
Blankenberge Casino-Kursaal NV
(Blancas NV) som driver Casino
Blankenberge i Belgien. Förvärvet stärker
Kindreds långsiktiga verksamhet och
åtagande i Belgien och kommer att göra
det möjligt för Kindred att fortsätta
erbjuda ett attraktivt erbjudande till de
belgiska kunderna.

Strategirapport

Hållbarhet

Blancas tilldelades en ny nätkasinolicens
(15 år) i december 2020, och Kindred fick
en ny sportspelslicens (9 år) i januari 2021.
Då båda licenserna för närvarande är
föremål för nya krav på annullering av
statsrådet (utöver licensen för att erbjuda
tärningsspel online), vilket är fallet med
många belgiska operatörer, arbetar
Kindred aktivt för att minska eventuella
risker för att kunna garantera kontinuitet i
verksamheten.
Efter ogiltigförklaringen av den
21-procentiga momsavgiften för
onlinespel av Författningsdomstolen i maj
2018 ifrågasatte Kindred den ickeretroaktiva återvinningsaspekten av
beslutet och skattemyndighetens vägran
att återbetala de momsbetalningar som
gjordes inför Bryssels underdomstol. Ett
beslut (i första instans) väntas inte före
andra kvartalet 2022.

Norge
Det ombytliga verkställandet och politiska
klimatet i Norge fortsatte under 2021 och
flera förordningsinitiativ illustrerar Norges
önskan att skydda den inhemska
marknaden. Efter att ett strängare förbud
mot betalningstransaktioner trädde i kraft
2020 som utvidgade skyldigheterna för
norska banker och finansinstitut att
utreda, blockera och tillhandahålla
information om betalningstransaktioner
till/från utländska speloperatörer har de
norska bankerna arbetat aktivt för att
genomdriva och följa dessa regler under
2021. I juni 2021 lämnade det norska
Kultur- og likestillingsdepartementet sitt
utkast till Stortinget och gav den norska
spelmyndigheten tillgång till nya verktyg
för att upptäcka, lagföra och införa
sanktioner mot onlineoperatörer. Utkastet
syftar också till att stärka det monopol
som Norsk Tipping och Norsk Rikstoto
har. Den nya spellagen ska ersätta den
befintliga lagen om lotteri, spel och
totalisator. Om den nya lagen godkänns
förväntas den träda i kraft under
sommaren 2022. I september 2021 lade
den norska regeringen fram ett nytt
lagförslag för att ge den norska
spelmyndigheten befogenhet att beordra
internettjänsteleverantörer (ISP) att införa
domännamnssystem (DNS) som
blockerar webbplatser för att förhindra
personer i Norge från att få åtkomst till
utländska speloperatörers webbplatser.
Om den nya lagen godkänns förväntas
den träda i kraft i början av 2023.

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

I september 2021 hölls allmänna val i
Norge som fick till resultat en ny mitten-/
vänster-minoritetsregering som består av
Arbeiderpartiet och Senterpartiet. Trots att
det finns konservativa, liberala och
framstegsvänliga partier i opposition råder
en bred politisk konsensus om att behålla
det nuvarande monopolet och inga större
politiska förändringar är i sikte inom en
nära framtid. Kindreds främsta prioritering
förblir att lägga grunden till en konstruktiv
och faktabaserad dialog för att initiera en
politisk förändring mot en hållbar
reglering.
Efter ordern i april 2019 från den norska
spelmyndigheten att Kindred skulle
upphöra med och avstå från att
tillhandahålla tjänster i Norge överklagade
Kindred beslutet till Oslo tingsrätt. Kindred
ifrågasätter i grunden verkställbarheten i
myndighetens beslut i och med att det
inte är i enlighet med att Norge lyder under
lagarna inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

Storbritannien
I och med utnämningen av en ny
spelminister i september 2021 har scenen
dominerats av den politiska diskussionen
kring ”affordability checks” (kontroller av
betalningsförmåga) och ”enskild kundvy”
för att dela data mellan olika operatörer
för att upptäcka spelmissbruk. Det hänger
samman med den
spelgranskningsprocess (Gambling
Review) som inleddes under 2021 och ska
resultera i en vitbok om spel som
förväntas publiceras i början av 2022.
Detaljerna återstår att se, men vitboken
väntas ta upp följande frågor: krav på att
kontrollera alltför stora summor som
läggs på spel, restriktioner kring sponsring
av sport samt marknadsföring, ett förbud
mot vissa typer av kundincitament, en ny
spelombudsman, begränsade insatser
och en möjlig avgift gällande ansvarsfullt
spelande. Diskussion om ytterligare
begränsningar av marknadsföringen är i
linje med den brittiska Advertising
Standards Authoritys uppmaning till
operatörerna att dra mer nytta av
publik- och mediaverktyg för att minimera
i vilken grad personer under 18 år
exponeras för spelannonser.
Den brittiska spelkommissionen har
fortsatt sina lagförande åtgärder under
2021, och dömt ut böter i ett flertal fall av
brist på socialt ansvar och ett

misslyckande att förhindra penningtvätt.
Den tidigare kulturministern Oliver
Dowden utnämnde 2021 Marcus Boyle till
nästa ordförande för UK Gambling
Commission för en period om fem år, och
nyligen blev det offentligt att Andrew
Rhodes, tillförordnad VD i UK Gambling
Commission, förväntas utnämnas till
ordinarie VD. Det kommer att skapa
stabilitet hos tillsynsmyndigheten, som
förväntas fortsätta med sina lagförande
åtgärder under 2022.

Finland
Ett förslag till ändringar av lotterilagen
skickades ut för offentligt samråd i januari
2021. Förslaget innehåller bland annat en
bestämmelse om blockering av
betalningar för operatörer som aktivt
marknadsför speltjänster i strid med den
finländska lotterilagen. Regeringen lade
fram sitt förslag för riksdagen men fick
hård kritik på grund av att åtgärderna var
ineffektiva, integrationen av dem komplex
samt att de medförde höga
underhållskostnader. Dessutom är det
tydligt att det kan vara i strid med
grundlagen att begränsa konsumenternas
frihet. Till följd av dessa frågor ändrades
det ovannämnda förslaget gällande att
betalningsblockeringar och indragna
licenser för vissa operatörer och
begränsades till att enbart omfatta
betalningsblockeringar till sådana
operatörer. Andra förslag avser hårdare
regler för spelautomater och ett ökat
fokus på medel till välgörande ändamål.
Trots motståndet godkändes förslaget i
december 2021. Det innebär att hårdare
regler för marknadsföring träder i kraft
från och med den 1 januari 2022 och
betalningsblockeringar börjar gälla från
och med den 1 januari 2023.
Trots offentliga krav på att återigen se
över den finska lagstiftningen läggs
sannolikt inget förslag om en omreglering
av den finska marknaden fram under den
nuvarande regeringen. Nästa allmänna val
kommer att hållas i april 2023.

Tyskland
När det nya mellanstatliga avtalet 2021
om spelande (Interstate Treaty on
Gambling) trädde i kraft den 1 juli 2021
inleddes ett viktigt kapitel i Tysklands
juridiska villkor. I oktober 2021 tilldelades
35 operatörer sportspellicenser samtidigt
som Kindred avvaktar beslutet om sin
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egen licensansökan om sportspel och
slotspel. Kindred avslutade sitt
pokererbjudande under fjärde kvartalet
2021. Marknadsverksamheten har sedan
dess upplevt ett antal utmaningar med
införandet av strikta deadlines, kraftfulla
spelbegränsningar och
produktrestriktioner (däribland en
månatlig insättningsgräns på 1 000 EUR
för alla operatörer) samt lanseringen av ett
nationellt system för att blockera vissa
spelare. Den första formella utvärderingen
av avtalet är planerad till slutet av
december 2023.
Även om sportspel, slotspel och poker
regleras på federal nivå beslutar alla tyska
delstater självständigt om nätpoker, som
tidigare var förbjudet. Delstaterna kan
fatta beslut om att driva nätkasion under
ett delstatligt monopol eller att tilldela
tidsbegränsade licenser. Antalet sådana
licenser får inte överstiga antalet licenser
som är tillgängliga för offline-kasinon.
Flera delstater har uppgett att de är
angelägna om att införa lagstiftning
gällande kasinospel och tre delstater har
lagt fram formella licensförslag som just
nu går igenom lagstiftningsprocessen.
Trots ett formellt försök att byta ut den
5-procentiga skatten på spelinsatser mot
ett mer genomförbart system fastställde
den tyska federala skattedomstolen
(Bundesfinanzhof) att skatten inte strider
mot konstitutionen och är ”måttlig”. Utöver
skatten på spelinsatser tas en
omsättningsskatt på 5,3 procent ut på
online-slotspel och poker.

Nordamerika
2021 var ett avgörande år för expansionen
av sportspel i USA, när viktiga stater som
New York, Florida och Maryland antog
länge emotsedd sportspelslagstiftning.
Kindred fortsatte sina ambitioner om
marknadstillträde genom att erhålla en av
de sju mycket eftertraktade
onlinelicenserna i Virginia efter ett
konkurrensutsatt anbudsförfarande och
lanserade sin webbplats i Virginia den 28
april 2021. Därefter gick Kindred vidare till
Iowa, som en del av sitt avtal om
marknadstillträde med Caesars
Entertainment, och lanserade sin
webbplats i Iowa den 1 september 2021.
Kindred erhöll också en av de tio
tillgängliga licenserna i Arizona genom sitt
avtal med Quechan-stammen i Fort
Yumas indianreservat, där även

Kalifornien ingår. Unibet lanserade sin
webbplats i Arizona på rekordtid den 9
september 2021, första dagen marknaden
var öppen, och öppnade även sin
detaljhandelsbaserade sportbokslounge
på Quechan-kasinot i Yuma den 1
december 2021. Även om ingen
amerikansk delstat införde lagstiftning
gällande iGaming (onlinekasino) under
2021 och framstegen rent generellt går
sakta förväntas ett antal delstater, bland
annat Indiana, lägga fram lagförslag om
iGaming under 2022. Det skulle vara ett
viktig steg i utvecklingen för Kindreds
verksamhet i USA, då både New Jersey
och Pennsylvania går i bräschen som
marknader med ett heltäckande
produktutbud. Kindreds riktade metod
och de ambitiösa avtal om
marknadstillträde som bolaget har ingått
innebär att Kindred behåller sina solida
möjligheter till marknadstillträde i ett antal
stater som har infört
sportspelslagstiftning eller som går mot
en reglering, och Kindred fortsätter att
noga följa utvecklingen i andra
amerikanska delstater.
I och med genomförandet av lagstiftning
gällande onlinespel i Ontario slutet av
2020 och regleringen av spel på enskilda
sportevent i Kanada, som följde efter en
förändring av landets federala strafflag
(Criminal Code) i juni 2021 har Kindred
utökat verksamheten till att även omfatta
Ontario och har på så sätt etablerat sig i
hela Nordamerika. Ontario är den femte
största delstaten/provinsen i
Nordamerika, med ett heltäckande
produktutbud från dag ett (sportspel och
iGaming) samt direkt åtkomst och utgör
därmed en enorm möjlighet för Kindred.
Efter att de nya reglerna för onlinespel
antogs i juli 2021 har Kindred inlett en
licensansökningsprocess och arbetar
tillsammans med AGCO (Alcohol and
Gaming Commission of Ontario) och det
nyligen etablerade iGO (iGaming Ontario)
inför att marknaden öppnas den 4 april
2022.

Övrigt
Efter ett beslut av Italiens
tillsynsmyndighet att inte förlänga
perioden för de licenser för onlinespel
som löpte ut i april 2021 fastställde en
italiensk domstol den 8 november 2021
att Kindreds licens skulle förlängas till den
31 december 2022. Det kommer att ge
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Kindred och andra operatörer mer tid att
invänta detaljerna i den upphandling om
de 40 tillgängliga onlinelicenserna med en
minsta licensavgift på 2,5 miljoner EUR.
I oktober 2021 publicerades ett utkast till
Irlands nya lag om hasardspel (Irish
Gambling Regulation Bill). I den finns ett
detaljerat ramverk för den framtida
regleringen av alla former av speltjänster i
Irland, samt inrättandet av en ny
oberoende tillsynsmyndighet, Gambling
Regulatory Authority of Ireland. Det
förväntas att ett lagförslag kommer att
tas fram under 2022 och att den nya lagen
införs i början av 2023, innan de aktuella
spellicenserna, som upphör att gälla den
30 juni 2023, löper ut.
Kindred fortsätter att bestrida tolkningen
av den franska skattelagstiftningen
gällande moms på vadslagning med fasta
odds och förväntar sig ett domstolsbeslut
i första instans under första kvartalet
2022.
Kindred har också pågående granskningar
både av UK Gambling Commission och
Financial Intelligence Analysis Unit i Malta.
Ledningen har samarbetat med relevanta
myndigheter och kommer att fortsätta
göra det för att förse dem med eventuell
ytterligare information de kan kräva in.
Dessa granskningar, som är förväntade
inom branschen, pågår och redovisas i sin
helhet baserat på den information som
finns tillgänglig när denna rapport skrivs,
även om ett slutgiltigt resultat inte väntas
förrän under första halvåret 2022.
Kindred also currently has open reviews
by both the UK Gambling Commission
and the Financial Intelligence Analysis Unit
in Malta. Management has been and will
continue cooperating with the relevant
authorities by supplying them with any
additional requested information. These
reviews, which are expected within the
industry, are ongoing and fully accounted
for based on the information available to
date, although a final outcome is only
expected to be known during the first half
of 2022.
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Aktieägarinformation
likvärdiga rösträtter och rätt till en andel av koncernens tillgångar
och vinster.

Kindreds informationskanaler
Det finns en stor mängd uttömmande information om Kindredkoncernens verksamhet, aktiviteter och resultat på koncernens
webbplats www.kindredgroup.com.

Börsnotering av svenska depåbevis
Kindred Group plc (bolaget) är noterat på Nasdaq Stockholm via
svenska depåbevis utfärdade av Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ). Ett svenskt depåbevis motsvarar en stamaktie med
lika rösträtt till stamaktierna. Den 8 juni 2004 upptogs de svenska
depåbevisen till handel på Stockholmsbörsens O-lista. Sedan den
1 januari 2016 har de svenska depåbevisen varit noterade på
Large Cap-listan på Nasdaq Stockholm. Handelssymbolen är
KIND SDB och ISIN-koden är SE000 787 1645. Kindredkoncernen har även ett avtal om likviditetsgarantier med Carnegie
Bank AB.

I avsnittet Investerare på webbsidan finns information om
Kindred som investering, koncernens finansiella resultat och
Kindreds aktie/svenska depåbevis. Här hittar du
pressmeddelanden och nedladdningsbara års- och
delårsrapporter, inklusive webcasts på engelska, som finns
tillgängliga som livesändningar i samband med Kindreds
delårsrapporter och bokslut och som även går att beställa på
begäran. Vi erbjuder också en prenumerationstjänst för att få
pressmeddelanden och finansiella rapporter via e-post.

Aktiekursens utveckling

Nästa årsstämma hålls den 13 maj 2022. Information om
årsstämman, tillsammans med ett arkiv med
årsstämmoprotokoll från 2014 och framåt hittar du under
webbsidans avsnitt om Bolagsstyrning.

Per den 31 december 2021 var börsvärdet för Kindred Group plc
uppskattningsvis 24,8 miljarder SEK, motsvarande 2,0 miljarder
GBP (2020: 18,5 miljarder SEK motsvarande 1,6 miljarder GBP).
Kursen för de svenska depåbevisen ökade under året med 33,7
procent exklusive utdelning, medan OMX Stockholm 30 Index
steg med 29,1 procent exklusive utdelning. Den högsta kursen
under året för Kindreds svenska depåbevis var 168,9 SEK, noterat
den 17 september och den lägsta 81,6 SEK den 4 januari.

IR-verksamhet
Kindred-koncernens Investor Relations-team säkerställer att
kapitalmarknadernas representanter har god tillgång till
information om koncernen och för samtidigt löpande dialoger
med investerare och analytiker. Vårt mål är att erbjuda relevant
och aktuell information vid rätt tidpunkt och samtidigt öka
intresset för Kindreds aktie/svenska depåbevis.

Handelsvolymer
Under 2021 hanterades 53,0 procent av den totala
handelsvolymen för Kindreds svenska depåbevis genom
handelsplattformen Nasdaq Stockholm. Den ungefärliga
fördelningen av handeln mellan andra börser i antalet svenska
depåbevis som handlades under året uppgick till 37,1 procent för
Cboe, 5,8 procent för LSE Group och 4,1 procent för andra börser.

Under 2021 höll Kindred-koncernen kontakten med
finansmarknaderna genom såväl enskilda möten som
roadshows och konferenser, nästan enbart i virtuell form. De
övergripande ämnen som diskuterades var påverkan från
pandemin, situationen i Nederländerna, liksom andra
regulatoriska frågor, expansionen i USA samt hållbarhet.

Genomsnittlig daglig handel med Kindreds svenska depåbevis på
Nasdaq Stockholm uppgick till cirka 1,7 miljoner och den dagliga
omsättningen uppgick till 228,1 miljoner SEK. Under 2021 var
omsättningshastigheten för svenska depåbevis på Nasdaq
Stockholm 187 procent jämfört med den genomsnittliga
omsättningshastigheten på 55 procent för Nasdaq Stockholm.

Aktien
Det emitterade aktiekapitalet i Kindred Group plc per den 31
december 2021 uppgick till 230 126 200 stamaktier med ett
nominellt värde om 0,000625 GBP. Alla stamaktier medför

Kindred-koncernen: aktiekursens utveckling och daglig volym på Nasdaq
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Aktieägarinformation
continued

Utdelningspolicy och utdelning för 2021

Ägarstruktur

Kindreds utdelningspolicy går ut på att generera en stabil
ordinarie utdelning i absoluta GBP-tal, utbetalade som två lika
stora delar under det andra och fjärde kvartalet. Dessutom
kommer Kindred över tid att komplettera utdelningen med
aktieåterköp. Den totala utbetalningen från utdelningar och
aktieköp kommer att baseras på en bedömning som tar hänsyn
till Kindreds finansiella ställning, kapitalstruktur och framtida
investeringsbehov, inklusive förvärvsmöjligheter. Den totala
utbetalningskvoten för utdelningar och aktieköp ska över tid
motsvara cirka 75 procent av det fria kassaflödet. Fritt kassaflöde
definieras som kassaflöde från verksamheten exklusive rörelser i
kundtillgodohavanden, minus kassaflöde från
investeringsverksamhet (inklusive förvärv) och betalningar för
hyresskulder (se not 30 sida 164).

Den 31 december 2021 hade Kindred Group plc 51 170 kända
innehavare av svenska depåbevis. De 15 största aktieägarna
registrerade direkt eller som en grupp via Euroclear Sweden,
Sveriges värdepapperscentral, stod för 45,2 procent av
utestående kapital/röster.*

För räkenskapsåret 2021 rekommenderar styrelsen en ordinarie
utdelning om 0,337 GBP per aktie/svenskt depåbevis, vilket
motsvarar en total utdelning om cirka 75,0 (2020: 75,0) miljoner
GBP. Om utdelningen godkänns av årsstämman betalas den ut i
två lika stora delar under det andra och fjärde kvartalet 2022.
Ingen utdelning betalades under 2021 på aktier/svenska
depåbevis som innehas av Kindred-koncernen (2020: noll).
Kontant utdelning till aktieägarna (GBP m)
160
140
120
100
80
60
40
20
0

14.6
125.6

66.4
112.5
74.5

70.6

Nil
2017
Dividend

2018

2019

2020

2021

Repurchase of own shares

Återköpsprogram
Kindreds historia av en stark balansräkning och ett bra
kassaflöde har möjliggjort kapitalöverföringar till aktieägarna
utöver ordinarie utdelning. Sedan 2007 har det skett återköp av 10
555 013 aktier, varav 5 969 000 återköptes under 2021.
Under 2021 användes 1 453 519 (2020: 255 163) av koncernens
aktier/svenska depåbevis i samband med koncernens
aktieprogram. Antalet emitterade aktier per den 31 december
2021 uppgick till 230 126 200, av vilka 7 486 839 innehas av
koncernen, vilket representerar 3,3 procent av det totala antalet
aktier.

15 största aktieägarna per den 31 december 2021*
Aktieägare

Capital Group
Bassac GP
Kindred Group Plc
Avanza Pension
Unionen
Tredje AP-fonden
Veralda Investment
Ltd
BlackRock
Nordea Fonder
TIN Fonder
Goldman Sachs
Asset Management
Janus Henderson
Investors
Fidelity Investments
(FMR)
APG Asset
Management
Skandia Liv
Summa de 15
största
Övriga
Summa

Antal aktier/
svenska depåbevis

Andel av
aktiekapital/röster
%

Ackumulerat %

35 274 612
8 534 154
7 486 839
6 871 558
6 600 000
6 573 302

15,33
3,71
3,25
2,99
2,87
2,86

15,33
19,04
22,29
25,28
28,15
31,01

5 904 200
4 646 805
4 549 163
4 300 000

2,57
2,02
1,98
1,87

33,58
35,60
37,58
39,45

2 876 653

1,25

40,70

2 835 055

1,23

41,93

2 542 401

1,10

43,03

2 537 046
2 502 435

1,10
1,09

44,13
45,22

104 034 223
126 091 977
230 126 200

45,22
54,78
100,00

Ägarfördelning per innehav (svenska depåbevis) den 31
december 2021*
Innehav

1 – 10 000
10 001 – 100 000
100 001 – 500 000
500 001 – 1 000 000
1 000 001 –
Anonyma
Summa

Antal svenska
depåbevis

Andel av
aktiekapital/röster
%

50 646
22 213 951
417
11 644 352
68
14 283 438
13
10 190 473
26
122 731 845
–
49 062 077
51 170 230 126 136**

9,7
5,1
6,2
4,4
53,3
21,3
100,0

Antal aktieägare

** 64 stamaktier är inte noterade genom svenska depåbevis.
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Hållbarhet

Bolagsstyrning

Ägarfördelning per typ
den 31 december 2021*

Bokslut

Övrig information

Ägarfördelning per land
den 31 december 2021*
Swedish institutional
owners 8.3%
Swedish private
owners 17.5%
Foreign institutional
owners 37.3%
Other 15.6%
Anonymous
ownership 21.3%

Sweden 32.7%
United States 23.8%
France 4.0%
Malta 3.3%
Cyprus 2.6%
Others 12.3%
Anonymous
ownership 21.3%

* Source: Kindred and Monitor by Modular Finance AB. Compiled and processed data from various sources, including Euroclear, Morningstar and the Swedish Financial
Supervisory Authority (Finansinspektionen).

Analytiker som följer Kindred
Banker som aktivt bevakade Kindred-aktien vid utgången av 2021 var ABG Sundal Collier, Carnegie, Deutsche Bank, DNB och Pareto
Securities. I januari 2022 började även Berenberg Bank följa bolaget.
Uppgifter om aktien
Uppgifter om aktien (GBP)

Resultat per aktie
Resultat per aktie efter utspädning
Utdelning per aktie1
Direkt avkastning vid årets utgång (%)2
Utbetalningskvot för utdelning (%)3
Summa utbetalningskvot (%)4
*VMXXOEWWEƽʯHITIVEOXMI
*VMXXOEWWEƽʯHITIVEOXMIIJXIVYXWTʞHRMRK
Nettokassa/(nettoskuld) per aktie
Nettokassa/(nettoskuld) per aktie efter utspädning
Börsvärde vid årets utgång (miljarder GBP)
Antal aktier vid årets utgång5
Antal aktier efter utspädning vid årets utgång6
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning
1
2
3
4
5
6

2021

2020

2019

2018

1,31
1,30

0,73
0,72

0,25
0,25

0,58
0,58

0,34
3,8 %
33,3 %
61,0 %
1,02
1,01
0,38
0,38
2,03
230 126 200
231 405 713
226 149 236
227 767 325

0,33
4,6 %
28,0 %
0,0 %
1,18
1,17
0,46
0,45
1,66
230 126 200
232 089 717
227 023 775
229 084 006

0,00
0,0 %
0,0 %
232,0 %
0,21
0,21
(0,67)
(0,67)
1,08
230 126 200
231 864 044
226 669 514
228 384 165

0,50
7,0 %
72,5 %
89,4 %
0,69
0,69
(0,36)
(0,36)
1,64
230 126 200
231 434 971
227 043 853
228 348 308

Utdelning för räkenskapsåret.
Utdelning för räkenskapsåret i procent av stängningskursen för svenska depåbevis vid årets utgång.
Utdelning per aktie för räkenskapsåret i procent av fritt kassaflöde per aktie.
Summa kontant utdelning till aktieägarna (dvs. ordinarie betald utdelning plus återköp av egna aktier) i procent av fritt kassaflöde.
Per den 31 december 2021 var antalet emitterade aktier 230 126 200. Av dessa innehades 7 486 839 av koncernen till följd av tidigare återköpsprogram.
Utspädningen är ett resultat av PSP-program för 2019, 2020 och 2021 samt AESP för 2021.
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Ersättningskommitténs rapport
På uppdrag av
ersättningskommittén i
Kindred är jag glad över att
kunna lägga fram vår
ersättningsrapport för
2021. Denna rapport
innehåller både en
sammanfattning av våra
riktlinjer för ersättning
som godkänts av
aktieägarna vid
årsstämman 2021 och den
ersättning som utbetalats
2021 i enlighet med dessa
riktlinjer.

Kindreds ersättningskommitté
Kommittén består av Evert Carlsson
(ordförande), Carl-Magnus Månsson och
Peter Boggs.
Kommittén höll fyra möten under 2021.
Kindreds chef för löner och förmåner
fungerade som kommitténs sekreterare.
Medlemmarna valde gemensamt att vid
vissa tillfällen låta VD, finanschefen och
personalchefen tillhandahålla råd och stöd
i ersättningsrelaterade frågor. När det
behövdes för specifika projekt fick
kommittén även stöd av externa rådgivare.

Lön och prestation

Riktlinjer för ersättning

VD och ledningsgruppen deltog i ett årligt
bonusprogram för 2021.
Resultatåtgärderna baserades på
koncernens EBITDA, koncernens samlade
kundupplevelse och hållbarhetsmål.
Årsbonusen för räkenskapsåret 2021 som
betalades ut 2022 var 156,6 procent av
målet för VD.

Ersättning till VD baseras på riktlinjerna för
ersättning som antogs av årsstämman
den 12 maj 2021.

Vårt prestationsbaserade aktieprogram
för 2018 (PSP) hade intjänats till fullo i juni
2021 då de uppsatta målen för perioden
hade uppnåtts i sin helhet. Ett nytt bidrag
till Performance Share plan gavs i juni
2021 till högre tjänstemän, högre chefer
och nyckelanställda inom Kindredkoncernen. Resultatåtgärderna för
tilldelningen 2021 var de samma som för
tilldelningen 2020: Bruttobidrag
(spelöverskott minus
försäljningskostnader och
marknadsföringskostnader), fritt
kassaflöde per aktie och resultat före
avskrivningar (EBITDA).
Vår 2020 LTIP (som påbörjades 2016) var
intjänad i mars 2021 och målen
uppnåddes i sin helhet. Vi införde även ett
nytt aktieprogram för de anställda (AESP,
All Employee Share Plan) under 2021,
kopplat till verksamhetens nästa
strategiska cykel. Planen riktar sig till
samtliga fast anställda i koncernen, med
undantag för medlemmarna i
ledningsgruppen.

Året som kommer
År 2022 kommer vi att övervaka
aktieägarnas röstning och fortsätta
dialogen med våra investerare.
På kommitténs vägnar tackar jag alla
aktieägare för stödet 2021.
Evert Carlsson
Ordförande för ersättningskommittén

Principer för ersättning till stöd för
Kindreds långsiktiga
affärsstrategi och hållbarhet
Ett framgångsrikt genomförande av vår
ersättningspolicy kommer att säkerställa
att Kindred kan attrahera och behålla de
bästa personerna, så att vi kan genomföra
vår affärsstrategi och tjäna våra
långsiktiga intressen, inklusive våra
hållbarhetsmål. Styrelsens princip är att
attrahera, behålla och motivera de bästa
cheferna genom att erbjuda dem
konkurrenskraftiga ersättningspaket
kopplade till koncernens finansiella och
strategiska mål. Kompensationspaketen
är utformade för att vara
konkurrenskraftiga men, vilket är än mer
viktigt, också vara rättvisa och rimliga i
jämförelse med företag av liknande
storlek, bransch och internationell
omfattning och för att uppnå en lämplig
balans mellan risk och belöning.
De kortsiktiga och långsiktiga
incitamentsplanerna är utformade för att
stödja viktiga affärsstrategier och
finansiella mål och bidra till att skapa
starka och hållbara resultat för koncernen.
De prestationsåtgärder som används för
kort- och långsiktiga incitamentsprogram
är nära kopplade till våra strategiska mål
för hållbar tillväxt. Prestationsåtgärder
samt motsvarande mål granskas årligen
av kommittén för att säkerställa att de
fortsätter att driva rätt beteende hos
ledande befattningshavare och skapar
värde för våra aktieägare.

Riktlinjer för ersättning per del
Ersättningen till koncernledningen består
av grundlön, kortfristiga och långfristiga
incitamentsprogram, pension och andra
förmåner. Riktlinjerna för ersättning gäller
inte aktierelaterade incitamentsprogram,
som omfattas av ett särskilt beslut vid
årsstämman.
När styrelsen upprättar sitt förslag till
dessa ersättningsriktlinjer har hänsyn
också tagits till lönenivåer,
incitamentsstrukturer och
anställningsvillkor för bolagets övriga
anställda.
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Övrig information

Grundlön

Pension

Högre chefer erhåller lön enligt befattning,
ansvar, resultat och kompetens.

Pensionsarrangemang för VD och övriga
medlemmar i koncernledningen
tillhandahålls i form av avgiftsbestämda
planer och är konkurrenskraftiga och
lämpliga i förhållande till marknadspraxis i
det land där befattningshavarna är
anställda eller bosatta samt total
ersättning.

Kortsiktiga incitament
Kortsiktiga incitament för koncernen är
vanligtvis i form av årliga bonusar och
betalas kontant. Maximalt rörliga
kontantbaserade incitament är
maximerade till 150 procent av
grundlönen.
Tilldelningar för eventuella kortsiktiga
incitamentsprogram är knutna till
finansiella åtgärder såsom exempelvis
resultat före avskrivningar (EBITDA) och
bruttobidrag (aggregerade över koncernen
eller per enskild marknad), samt
kundupplevelser, hållbarhetsåtgärder och
affärskritiska mål. Ersättningskommittén
utser prestationsåtgärderna, målen och
de relativa viktningarna i början av varje år
för att säkerställa en stark anpassning till
affärsstrategin och att målen är tillräckligt
ambitiösa. Därefter granskas och
godkänns måtten och målen av styrelsen.
Uppnåendet av målen bedöms och ett
formellt godkännande för betalning av
utdelningar begärs efter offentliggörandet
av den berörda periodens ekonomiska
resultat.
Långsiktiga incitament
De långsiktiga incitamenten anpassar
företagsledarnas intressen till
aktieägarnas genom att ge
prestationsaktier och aktieoptioner som
belöning när långsiktiga prestationsmål
uppnås och värde skapas för olika
intressenter. Prestationsåtgärder,
viktningar och mål för dessa utvalda
åtgärder fastställs av styrelsen i början av
treårsperioden för prestationer/intjänande
för att säkerställa att de fortsätter att
stödja Kindreds långsiktiga strategi.
Därefter granskas och godkänns måtten
och målen av styrelsen.
Rekommendationerna består av, men är
inte begränsade till, åtgärder relaterade till
ekonomin och aktiepriset.

Andra förmåner
Andra förmåner som kan utges är i
enlighet med marknadspraxis i det land
där befattningshavarna är anställda eller
bosatta och kan då och då ändras.
Medlemmar i ledningen kan vara
berättigade till förmåner som
sjukförsäkring, livförsäkring,
reseersättning, flyttstöd (i tillämpliga fall)
och att delta i alla planer för alla anställda
som kan erbjudas vid en given tidpunkt.

Beslutsförfarande för att
fastställa, granska och genomföra
riktlinjerna för ersättning
Styrelsen har inrättat en
ersättningskommitté. I kommitténs
uppgifter ingår att förbereda styrelsens
beslut för att föreslå riktlinjer för
ersättning till VD och ledningen. Förslag till
nya riktlinjer för ersättning ska utarbetas
minst vart fjärde år och föreläggas vid
årsstämman. Riktlinjerna för ersättning
ska gälla till dess att nya riktlinjer antas av
årsstämman. Ersättningskommittén ska
också övervaka det årliga genomförandet
av dessa riktlinjer. För att undvika
intressekonflikter hanteras ersättningen
genom väl definierade processer som
säkerställer att ingen person deltar i
beslutsprocessen som rör den egna
ersättningen.

Malus and clawback

Riktlinjer för aktieägande
Styrelsen anser att ledningens
medlemmar kommer att följa våra
aktieägares långsiktiga intressen på det
mest effektiva sättet om de själva är
aktieägare. Som ett resultat av detta
införs riktlinjer för aktieägande. Vår policy
kräver att VD har ett aktieägande
motsvarande en årslön och att övriga
medlemmar i koncernledningen har ett
ägande motsvarande 0,5 årslön.

Styrelsen får under exceptionella
omständigheter begränsa eller upphäva
betalningar av rörlig ersättning under
förutsättning att sådana åtgärder bedöms
som rimliga (malus). Styrelsen ska också
ha möjlighet, enligt gällande lagar eller
avtalsbestämmelser och med förbehåll
för de begränsningar som kan gälla enligt
lag eller avtal, att helt eller delvis kräva
tillbaka rörlig ersättning som betalats ut
på felaktiga grunder (clawback).

Anställningsavtal, uppsägning
och avgångsvederlag

Avvikelse från riktlinjerna

Ledningsgruppens kontrakt är normalt
tillsvidareanställningar men kan ibland
erbjudas med fast tidsbegränsning. Vid
uppsägning får uppsägningstiden inte
överstiga 12 månader. Fast kontantlön
under uppsägningstiden och eventuellt
avgångsvederlag får sammanlagt inte
överstiga ett belopp motsvarande två
årslöner.
Vid uppsägning kan en konkurrensklausul
hindra den anställde från att bedriva
konkurrerande verksamhet.
Begränsningen av konkurrensklausulen
omfattar högst 12 månader efter det att
anställningen upphört. Under
konkurrensklausulens period kan Kindred
betala den tidigare medarbetaren ett
belopp motsvarande högst 60 procent av
12 månaders lön.

Styrelsen kan tillfälligt besluta att avvika
från riktlinjerna, helt eller delvis, om det
finns ett enskilt fall med särskilda
omständigheter där en avvikelse är
nödvändig för att tillvarata företagets
långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, eller för att säkerställa
företagets ekonomiska lönsamhet. Som
framgår ovan innefattar
ersättningskommitténs uppgifter att
förbereda styrelsens beslut om
ersättningsfrågor för VD och
koncernledningen. Detta inkluderar
eventuella beslut om att tillfälligt avvika
från riktlinjerna.
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Ersättningskommitténs rapport
continued

Ersättning 2021
Alla styrelseledamöter väljs vid årsstämman. Deras ersättning rekommenderas av valberedningen och måste godkännas av
årsstämman.
Koncernen har ingen form av pensionsförmåner eller pensionsprogram för styrelsen och inga avsättningar görs därmed för någon av
styrelseledamöterna. Alla styrelseledamöter har löpande tjänsteavtal utan uppsägningstid.
Ersättningskommittén har granskat alla komponenter i ersättningen till VD, främst grundlöner och prestationsrelaterade löner, mot
externa riktvärden på marknaden. Som en del av den årliga processen har ersättningskommittén granskat och säkerställt att
ersättningen helt överensstämmer med ersättningspolicyn.
All information om styrelseledamöternas arvoden och ägarintressen presenteras från och med dagen de valdes in i Kindredkoncernens styrelse. Totala arvoden till årets styrelse och VD anges i tabellerna nedan.

Styrelseersättning 2020–2021
Styrelseledamöter

Styrelsearvoden
tusen
000 GBP

Revisionskommitténs
arvoden
000 GBP

USA-kommitténs
arvoden
000 GBP

Ersättningskommitténs
arvoden
000 GBP

2021 Totalt
000 GBP

2020 Totalt
000 GBP

95,1
115,0
–
59,0
65,6
59,0
–
58,8
38,3
38,3
529,1

–
–
–
–
31,4
22,7
–
–
–
–
54,1

–
8,3
–
21,3
12,7
–
–
–
–
–
42,3

–
14,1
–
12,7
–
–
–
15,5
–
–
42,3

95,1
137,4
–
93,0
109,7
81,7
–
74,3
38,3
38,3
667,8

260,0
–
17,2
89,0
99,0
79,0
71,7
69,7
–
–
685,6

Anders Ström, ordförande3
Evert Carlsson, ordförande2
Hélène Barnekow1
Peter Boggs
Gunnel Duveblad
Erik Forsberg
Stefan Lundborg1
Carl-Magnus Månsson
Fredrik Peyron2
Heidi Skogster2
Summa

1 Vid årsstämman den 12 maj 2020 avgick Hélène Barnekow från styrelsen och Stefan Lundborg avgick den 4 december 2020.
2 Evert Carlsson, Fredrik Peyron och Heidi Skogster utsågs till styrelseledamöter vid årsstämman den 12 maj 2021.
3 Vid årsstämman den 12 maj 2021 avgick Anders Ström från styrelsen.

Ersättning till VD 2021

Henrik Tjärnström

Fast lön1
000 GBP

Rörlig lön2
000 GBP

Aktierelaterade
förmåner3
000 GBP

Total
pensionskostnad
000 GBP

Totalt
000 GBP

Andel fast/rörlig
ersättning

568,0

296,4

417,2

122,5

1 404,1

49:51

1 Den fasta årslönen inkluderar semesterlön och betalda semesterdagar.
2 Den rörliga lönen som betalades ut 2021 baserades på 2020 års prestation. Den rörliga lönen för 2021 års prestation som ska betalas ut 2022 är cirka 648 896 GBP (med
förbehåll för valutakursen vid betalningstidpunkten eftersom lönebelopp betalas i SEK).
3 Kostnad för aktierelaterade incitamentsprogram redovisas enligt IFRS 2, aktierelaterade ersättningar. Om den förväntade kostnaden för programmet minskas, återförs den
tidigare redovisade kostnaden och en inkomst redovisas i resultaträkningen.

Kortsiktiga incitament (STI) år 2021
VD deltog i ett årligt bonusprogram för 2021. Åtgärderna baserades på koncernens EBITDA (60 procent) och andra affärskritiska
icke-finansiella åtgärder som koncernens aggregerade kundupplevelse (20 procent) och en ny hållbarhetsåtgärd i koncernen (20
procent).
Koncernens utvärdering av kundupplevelsen är en sammanställning av kundupplevelser över alla varumärken och marknader. Kindreds
kundupplevelsepoäng är resultatet av varje interaktion som kunden har under hela sin resa med Kindred och är en viktig indikation på
hur vi presterar.
Hållbarhetsmålet infördes under 2020 för att uppmuntra våra anställda att engagera sig i hållbarhetsaktiviteter och säkerställa en
djupare integration i affärsverksamheten. Den mäts genom ett hållbarhetsindex som är kopplat till olika åtgärder och mål som
fastställts för resultatåret. De mått som har använts för 2021 i indexet är: i) kundernas förtroendenivå, ii) andel kunder som ändrar sitt
spelbeteende efter upptäckt av Kindreds Player Safety-team, samt iii) anställdas förtroendenivå enligt en årlig undersökning om
engagemang.
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Utvärdering av STI:s villkor för VD 2021
Prestationsvillkor

Koncernens EBITDA
Koncernens kundupplevelse
Koncernens hållbarhet

Viktning

2021 års resultat kontra mål

60 %
20 %
20 %

200 %
75 %
108 %

Långsiktiga incitament (LTIP)
Intjänande enligt Kindreds prestationsbaserade aktieprogram 2018
I juni 2018 gav Kindred-koncernen ett bidrag till det prestationsbaserade aktieprogrammet. De prestationsmått som användes var
resultat före avskrivningar (EBITDA), bruttobidrag (spelöverskott minus försäljnings- och marknadsföringskostnader) och fritt
kassaflöde per aktie. Mål fastställdes för varje åtgärd som avser programmets treårsperiod (2018–2020). PSP-bidraget för 2018
delades ut i sin helhet år 2021 eftersom de överenskomna målen för affärsresultaten hade uppfyllts.
Information om de mål som uppnåtts: Prestationsvillkor

EBITDA
Bruttobidrag
*VMXXOEWWEƽʯHI

Resultat kontra mål över 2018–2020

PSP-resultat

116 %
107 %
126 %

100 % (begränsad)
100 % (begränsad)
100 % (begränsad)

Intjäning av 2020 LTIP
I oktober 2016 lade Kindred-koncernen fram en All Employee Share Plan (”2020 LTIP”). Prestationsmåttet som användes var EBITDA.
LTIP 2020 hade tjänats in i sin helhet 2021 eftersom de överenskomna målen för affärsresultaten hade uppfyllts.
Information om de mål som uppnåtts: Prestationsvillkor

EBITDA

Resultat kontra mål under 2020

PSP-resultat

172 %

100 % (begränsad)

PRESTATIONSRELATERAT AKTIEPROGRAM (PSP)
En ny tilldelning enligt det prestationsbaserade aktieprogrammet gjordes i juni 2021 till anställda i Kindred-koncernen, vilket motsvarade
543 695 tilldelade aktierätter. Prestationsmåtten i det prestationsbaserade aktieprogrammet är icke marknadsbaserade, vilket ger
deltagarna en stark koppling till koncernens resultat. Tilldelningar inom ramen för det prestationsbaserade aktieprogrammet är
beroende av att koncernen uppnår finansiella resultatmål under tre räkenskapsår, vilket ger en starkare koppling mellan koncernens
resultat och värdet som det prestationsbaserade aktieprogrammet kan ge. Dessa mål gäller bruttobidrag (intäkter från spelöverskottet
minus försäljningskostnader och marknadsföringskostnader), det fria kassaflödet per aktie och resultat före avskrivningar (EBITDA). De
kommer att mätas sammantaget mellan helåret 2021 och helåret 2023, så resultatet för varje räkenskapsår kommer att vara viktigt.
Det samlade resultatet jämfört med målen och den resulterande tilldelningen via det prestationsbaserade aktieprogrammet redovisas
efter helåret 2023. Den totala kostnaden som redovisades under 2021 i förhållande till de prestationsbaserade aktieprogrammen
uppgick till 3,0 (2020: 1,9) miljoner GBP.

2021 All Employee Share Plan
År 2020 godkände styrelsen ett nytt aktieprogram för de anställda (AESP, All Employee Share Plan) kopplat till verksamhetens nästa
strategiska cykel för de kommande tre åren. Planen lanserades under 2021 och riktar sig till samtliga fast anställda i koncernen, med
undantag för medlemmarna i ledningsgruppen. Tilldelningar kommer att ske under de nästkommande tre åren (2021–2023), och de
fullständiga aktierätterna kommer att intjänas under en 24-månadersperiod, under förutsättning att vissa EBITDA-mål för koncernen
uppnås. Vi kommer även att göra delutbetalningar varje år i slutet av tredje kvartalet för personer som har anslutit sig efter
halvårsskiftet vars aktierätter intjänas under en 18-månadersperiod (anpassat till intjänandedatumet för samtliga aktierätter och i
enlighet med samma villkor). Det totala antalet utestående aktierätter per den 31 december 2021 uppgick till 450 100. Det totala
beloppet som kostnadsförs redovisas under en 24-månaders eller 18-månadersperiod för den fullständiga respektive den delvisa
tilldelningen av aktierätter för varje års intjäning. Den totala kostnaden som redovisades under 2021 avseende 2021 AESP uppgick till
1,9 (2020: noll) miljoner GBP.
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Långsiktig incitamentsplan utestående för VD
I följande tabell ges en fullständig översikt över de långsiktiga incitament som har intjänats under 2021 såväl som eventuella
långfristiga incitamentsbidrag som beviljats under de senaste åren men som inte hade intjänats den 31 december 2021.
Planens namn

Prestationsperiod

Datum för utdelning

Intjänandedatum

Antal tilldelningar

Antal intjänade aktier
(brutto)1

Antal intjänade aktier
(netto)2

2021 PSP
2020 PSP
2019 PSP
2018 PSP
2020 LTIP

2021–2023
2020–2022
2019–2021
2018–2020
2017–2020

01/06/2021
17/06/2020
23/05/2019
01/06/2018
03/10/2016

01/06/2024
18/06/2023
24/05/2022
02/06/2021
26/03/2021

73 115
121 803
46 441
28 236
40 616

–
–
–
28 236
40 616

–
–
–
11 541
17 383

1 Det totala antalet aktier som innehas är de aktier som har intjänats före avdrag för skatt och andra innehav, såsom sociala avgifter och förmedlingsavgifter.
2 Nettoantalet intjänade aktier är de aktier som erhålls efter avdrag för skatt och andra innehav.

Styrelseledamöters och VD:s innehav (reviderat)
Styrelsens och VD:s ägarintressen i aktier/svenska depåbevis i Kindred Group plc per den 31 december 2021 anges nedan:
Styrelseledamöter

Stamaktier/svenska depåbevis
per den 31 december 2021

Stamaktier/svenska depåbevis
per den 31 december 2020

7 000
138 990
8 000
10 000
10 000
–
1 627
175 617

–
138 990
8 000
10 000
10 000
–
–
166 990

Stamaktier/svenska depåbevis
per den 31 december 2021

Stamaktier/svenska depåbevis
per den 31 december 2020

1 791 709

1 762 339

Evert Carlsson, ordförande
Peter Boggs
Gunnel Duveblad
Erik Forsberg
Carl-Magnus Månsson
Fredrik Peyron
Heidi Skogster
Summa

VD

Henrik Tjärnström

Jämförande översikt över förändringar i ersättningar samt koncernens resultat
Följande tabell ger en jämförande översikt över förändringen av den årliga ersättningen till VD, den genomsnittliga årliga ersättningen till
medarbetare samt koncernens resultat:
Ersättning till VD1
EBITDA
Genomsnittliga ersättningar till anställda2

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021

70,2 %
49,4 %
7,4 %

-6,6 %
12,5 %
7,6 %

5,4 %
-36,8 %
0,3 %

-9,2 %
114,1 %
13,1 %

-0,8 %
42,6 %
-14,8 %

1 404,1
391,1
50,1

1 Den totala ersättningen omfattar bland annat den rörliga lön som utbetalades under motsvarande år och det bokföringsvärde som aktiebaserade incitamentsprogram har
enligt IFRS 2 ”Aktierelaterade ersättningar”. De relativa absoluta tal som användes för 2015–2018 skiljer sig från vad som tidigare rapporterats, efter en ändring i beräkningen
för att inkludera redovisningsvärdet för de aktierelaterade incitamentsprogrammen från och med 2019.
2 Totala personalkostnader (exklusive socialförsäkring och ersättning till VD) delat med genomsnittligt antal anställda, minus ett, i enlighet med vad som redovisas i noterna
till koncernredovisningen för de aktuella åren. Rörlig lön för anställda skiljer sig från den som redovisas för VD eftersom den består av upplupna belopp i stället för betalda.

Evert Carlsson
Ordförande för ersättningskommittén
Malta, 11 mars 2022
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen lägger fram sin
förvaltningsberättelse om
Kindred Group plc:s
verksamhet, tillsammans
med ett reviderat
koncernbokslut och
revisionsberättelse, för
året som slutade den 31
december 2021.

Huvudsaklig verksamhet
Kindred-koncernen är en av Europas
största oberoende börsnoterade
onlinespeloperatörer.
Dess främst verksamhet är en
onlinespelverksamhet (B2C) med nära 32
miljoner registrerade kunder världen över
per den 31 december 2021. Koncernens
B2B-verksamhet bedrivs i Europa,
Australien och Nordamerika och erbjuder
sportspel både före sportevenemang och
live (inklusive kapplöpning), kasino och
spel, poker samt andra produkter
(inklusive bingo) genom flera varumärken.
Efter förvärvet av Relax Gaming 2021 har
koncernen nu även en kompletterande
B2B-verksamhet. Relax Gaming är en
ledande leverantör av iGaming-produkter
som levererar till andra
premiumoperatörer på sina marknader.

Moderbolag och dotterbolag
Kindred Group plc är registrerat och har
sitt huvudkontor på Malta. Företagets
registreringsnummer är C 39017.
De främsta dotterbolagen, och med dem
förknippade företag som påverkar
koncernens resultat och nettotillgångar
under året, anges i not 14 till
koncernbokslutet.

Verksamhetsgranskning
Strategirapporten innehåller en översikt av
verksamheten för året. Mer information
finns även på koncernens webbplats
www.kindredgroup.com
Strategirapporten innehåller också en
bedömning av viktiga nyckeltal (KPI) på
sidorna 8 och 9.
En detaljerad finansiell granskning visas
sedan på sidorna 44 till 48.

Resultat och utdelningar
Koncernens resultaträkning anges på
sidan 130 och visar resultatet för året.
Årets resultat uppgick till 295,3 (2020:
165,2) miljoner GBP.
Koncernens aktuella utdelningspolicy går
ut på att generera en stabil ordinarie
utdelning i absoluta GBP-tal, utbetalade
som två lika stora delar under det andra
och fjärde kvartalet. Dessutom kommer
Kindred över tid att komplettera
utdelningen med aktieåterköp. Den totala
utbetalningen från utdelningar och
aktieåterköp kommer att baseras på en
bedömning som tar hänsyn till Kindreds
finansiella ställning, kapitalstruktur och
framtida investeringsbehov, inklusive
förvärvsmöjligheter. Den totala
utbetalningskvoten för utdelningar och
aktieåterköp ska över tid motsvara cirka
75 procent av det fria kassaflödet (enligt
definitionen i not 30 på sidan 164).
Styrelsen föreslår en utdelning för 2021 på
0,337 (2020: 0,330) GBP per andel/
svenska depåbevis, lika med en total
utdelning på cirka 75 miljoner GBP.
Mer information om utdelningspolicyn och
utdelningen för 2021 finns på sidan 114.

Koncernens aktier/svenska
depåbevis
Mellan den 1 mars och 30 april 2021
köptes 1 317 000 aktier/svenska
depåbevis till ett totalt pris om 190,0
miljoner SEK, eller 16,2 miljoner GBP,
under det bemyndigande av återköp som
erhölls på den extra bolagsstämman den
11 juni 2020.
Mellan den 26 mars och 17 december
2021 köptes 4 652 000 aktier/svenska
depåbevis till ett totalt pris om 600,0
miljoner SEK, eller 50,2 miljoner GBP,
under det bemyndigande av återköp som
erhölls på den extra bolagsstämman den
10 juni 2021.
Totalt under 2021 köptes 5 969 000 aktier/
svenska depåbevis till ett totalt pris om
790,0 miljoner SEK, eller 66,4 miljoner
GBP. Syftet med dessa aktieåterköp är att
återföra överskjutande likvida medel till
Kindreds aktieägare.
Under året användes 1 453 519 (2020: 255
163) av koncernens totala innehav av
aktier/svenska depåbevis i samband med
intjäning inom ramen för koncernens
aktieprogram.
Antalet emitterade aktier per den 31
december 2021 uppgick till 230 126 200,
av vilka 7 486 839 innehades av
koncernen, vilket representerar 3,3 procent
av det totala antalet emitterade aktier.

Viktiga händelser under 2021
Den 8 februari 2021, som en del av sin
”resa mot noll” publicerade Kindred sin
första rapport om den resultatandel som
härrör från högriskkunder. Rapporten
publiceras nu varje kvartal. Se sidan 61 för
mer information.
Den 1 april 2021 slutförde Kindred
förvärvet av 100 procent av aktierna i
Blankenberge Casino-Kursaal NV
(Blancas) som driver Casino Blankeberge i
Belgien, från Rank Group Plc. Se not 25 på
sidorna 161 och 162.
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Den 30 september 2021 meddelade
Kindred att koncernen hade fattat beslut
om att tillfälligt upphöra med
verksamheten på den nederländska
marknaden per detta datum, och
bekräftade senare i oktober 2021 att detta
skulle förbi fallet till dess att en
nederländsk licens beviljades. I november
2021 lämnade Kindred in sin ansökan om
en lokal licens i Nederländerna och
processen framskrider som väntat. Om
licensansökan godkänns ser koncernen
fram emot att bidra till en hållbar
spelmarknad i Nederländerna.
Den 1 oktober 2021 slutförde Kindred
förvärvet av de återstående utestående
aktierna i Relax Gaming, efter att avsikten
om förvärvet initialt tillkännagavs den 2
juli. Se not 25 på sidorna 162 och 163.
Den 11 november 2021 meddelade
Kindred att bolaget har tecknat en ny
revolverande kreditfacilitet i flera valutor
om 216,7 miljoner EUR med två nordiska
banker. Avtalet har en löptid på tre år, med
en option att förlänga med ytterligare ett
år, och har en outnyttjad option om
ytterligare åtagande (så kallad accordion
option) som möjliggör, under vissa
förutsättningar, en ökning av totala
åtaganden upp till 325 miljoner EUR. Lånet
kommer att användas för att omfinansiera
utestående belopp av Kindreds befintliga
lån och för koncernens allmänna
affärsändamål. Se not 20 på sidorna 156
och 157 för mer information.
Det skedde också ett antal viktiga steg i
utvecklingen för Kindred på den
amerikanska marknaden under 2021,
inklusive:
—Tillkännagivandet den 9 februari
2021 av ett partnerskap med
Quechan-stammen i Fort Yumas
indianreservatför att säkra
marknadstillträde till Kalifornien och
Arizona.
—Tilldelningen av ett av de sju tillgängliga
tillstånden för direkt marknadstillträde
för sportspel på mobilen i Virginia från
Virginia Lottery den 22 april 2021 samt
lansering på marknaden den 28 april
2021.
—Lansering i den femte delstaten, Iowa,
den 1 september 2021.
—Lansering i den sjätte delstaten, Arizona,
den 9 september 2021.

Viktiga händelser efter årets slut
Den 8 februari 2022 tillkännagav Kindred
att koncernen ska utveckla sin interna,
prisbelönta Kindred Racing Platform till en
heltäckande intern sportboksplattform.
Det avspeglar Kindreds långsiktiga
strategi för att få större kontroll över hela
kedjan, från produktutbud till
kundupplevelse. Kindred har också
tecknat ett nytt avtal med sin tillförlitliga
partner Kambi om att använda deras
B2B-tjänster för sportspel till slutet av
2026.
Den 9 februari 2022 meddelade Kindred
ett nytt program för aktieåterköp under
det bemyndigande av återköp som erhölls
på den extra bolagsstämman den 10 juni
2021. Programmet löper från den 10
februari 2022 till den 12 maj 2022 och
uppgår till ett totalbelopp om 300,0
miljoner SEK. Mellan den 10 februari 2022
och den 10 mars 2022 köptes 865 000
aktier/svenska depåbevis till ett totalt pris
om 86,4 miljoner SEK.
Även om koncernen inte har någon direkt
exponering mot Ryssland och Ukraina
kommer ledningen att fortsätta att
kontinuerligt övervaka situationen efter
eskaleringen av de geopolitiska
spänningarna under februari 2022 mellan
länderna, och kommer att utvärdera den
eventuella effekt det bedöms kunna
medföra.
Den 3 mars 2022 meddelade Kindred att
koncernen har gått ihop med Turf
Paradise och har erhållit nio Limited Event
Wagering Operator-licenser för att erbjuda
sportspel i Arizona.

Framtida utveckling
Efter lanseringen av det nya regelverket
för lokala licenser i Nederländerna den 1
oktober 2021 står koncernen fast vid sitt
mål att ha framgång på den nederländska
marknaden och lämnade in sin ansökan
om en lokal licens i november 2021. Om
licensen blir godkänd, vilket är det normala
vid lanseringen på lokalt reglerade
marknader väntas en inledande press på
marginalerna till följd av spelskatter,
kostnader för regelefterlevnad och
investeringar i marknadsföring. Kindred
ser emellertid fram emot att bli en hållbar
operatör i Nederländerna och göra ett
positivt bidrag till det nederländska
samhället.
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Den nordamerikanska marknaden förblir
den största möjligheten till en fortsatt
reglerad tillväxt för koncernen. I slutet av
2021 hade koncernen verksamhet i sex
delstater i USA, med villkorad tillgång till 11
stater, vilket omfattar en tredjedel av
USA:s befolkning. Detta är självklart
beroende av en hållbar lagstiftning.
Framöver är koncernens fokus i USA att
stabilisera Kindreds globala
verksamhetsmodell, både i fråga om
kundupplevelse och användningen av
koncernens egenutvecklade plattform.
När licensen är godkänd planerar
koncernen också en lansering i Ontario,
Kanada under 2022.

Huvudsakliga risker och
osäkerhetsfaktorer
Detaljerad information om koncernens
övergripande riskhanteringsprocess och
riktlinjer, samt en fullständig lista över
koncernens huvudsakliga risker och
osäkerhetsfaktorer finns på sidorna 49 till
53.
Mer information om hantering av
finansiella risker och kapitalrisker finns i
noterna 2C och 2D på sidorna 142 till 144.

Forskning och utveckling
Koncernen aktiverar väsentliga kostnader
vid utvecklingen av sin grundläggande
IT-plattform för att kunna leverera den
bästa tekniken till sina kunder. Under året
aktiverade koncernen 27,7 (2020: 20,4)
miljoner GBP i utvecklingskostnader och
kostnadsförde 25,1 (2020: 18,9) miljoner
GBP i resultaträkningen.

Medarbetare
Kindred-koncernen är fast besluten att
erbjuda lika möjligheter i alla aspekter av
anställningsförhållandet oavsett kön,
civilstånd, könsidentitet,
funktionsnedsättning, nationellt ursprung,
etniskt ursprung, hudfärg, nationalitet,
sexuell läggning, religion, trosuppfattning
eller ålder hos en anställd.
Koncernen följer också alla gällande
nationella och internationella lagar inom
mänskliga rättigheter och arbetsrätt på de
platser där Kindred verkar. Detta omfattar
men begränsas inte till minimiålder,
minimilöner, fackföreningsrätt och
tvångsarbete samt FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter, Internationella
arbetsorganisationens deklaration om
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grundläggande principer och rättigheter i
arbetslivet, Riodeklarationen om miljö och
utveckling samt FN:s konvention mot
korruption.
Koncernen är medveten om vikten av att
säkerställa att anställda får information
om koncernens resultat, verksamhet och
framtidsplaner.
En granskning av koncernens
miljöaktiviteter och sociala verksamhet
finns i avsnittet Hållbarhet på sidorna 54
till 94.

Styrelseledamöter och deras
ägarintressen
Följande styrelseledamöter har arbetat
under året och därefter såvida inget annat
anges:

Anders Ström
Evert Carlsson
Peter Boggs
Gunnel Duveblad
Erik Forsberg
Carl-Magnus
Månsson
Fredrik Peyron
Heidi Skogster

Icke verkställande
(avgående)
styrelseordförande
Icke verkställande
(tillträdande)
styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Den 12 maj 2021 avgick Anders Ström
som icke verkställande styrelseordförande
med omedelbar verkan. Samma dag
utsågs Evert Carlsson till icke
verkställande styrelseordförande, och
Heidi Skogster och Fredrik Peyron utsågs
till styrelseledamöter.
Information om styrelsens intressen finns
på sidorna 118 och 120.

Styrelsens ansvar för bokslutet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Vid utarbetandet av bokslutet ansvarar
styrelsen för att:

Utlämnande av uppgifter till
revisorerna

—säkerställa att bokslutet har upprättats
i enlighet med internationella finansiella
rapporteringsstandarder som antagits
av EU;
—välja och tillämpa lämpliga
redovisningsprinciper;
—göra redovisningsmässiga
uppskattningar som under
omständigheterna är rimliga och
—säkerställa att bokslutet utarbetas
enligt fortlevnadsprincipen såvida inte
det är olämpligt att anta att koncernen
kommer att fortsätta sin verksamhet.

Såvitt styrelsen vet finns det ingen
relevant revisionsinformation (dvs.
information som koncernens revisorer
behöver i samband med upprättandet av
sin rapport) som revisorerna inte känner
till, och styrelsen har vidtagit alla
vederbörliga åtgärder i egenskap av
styrelse för att ta reda på all relevant
revisionsinformation och säkerställa att
koncernens revisorer känner till den.

Styrelsen ansvarar också för att utforma,
implementera och upprätthålla interna
kontroller enligt vad som bedöms
nödvändigt för att möjliggöra
utarbetandet av bokslut som är fria från
väsentliga fel, oavsett om detta sker på
grund av oegentligheter eller misstag, och
som följer Maltas bolagslag (kapitel 386).
Den ansvarar också för att skydda
koncernens tillgångar och därmed för att
vidta rimliga åtgärder för att förebygga
och upptäcka bedrägerier och andra
oegentligheter.

Oberoende revisorer
Revisorerna PwC Malta har meddelat att
de är villiga att fortsätta sina uppdrag. Ett
förslag om att utse dem på nytt har
skickats till valberedningen.
För styrelsens räkning
Evert Carlsson
Styrelseordförande och ledamot
Gunnel Duveblad
Styrelseledamot
Malta, 11 mars 2022

Koncernbokslutet för Kindred Group plc
för året som slutade den 31 december
2021 ingår i denna årsredovisning, som
publiceras i tryckt form och även finns
tillgänglig på koncernens webbplats.
Styrelsen ansvarar för årsredovisningens
upprätthållande och integritet på
webbplatsen med tanke på deras ansvar
för kontrollen över webbplatsen och dess
säkerhet. Information som publiceras på
koncernens webbplats är tillgänglig i
andra länder och jurisdiktioner, där
lagstiftning som reglerar utarbetande och
spridning av bokslut kan skilja sig från
krav eller praxis i Malta.

Enligt Maltas bolagslag (kapitel 386) ska
styrelsen utarbeta ett bokslut som ger en
sann och rättvisande bild av koncernens
verksamhet i slutet av varje räkenskapsår
samt resultatet för perioden i fråga.
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Oberoende revisionsberättelse
Till aktieägarna i Kindred Group plc
6ETTSVXSQVIZMWMSRIREZHIƼRERWMIPPEVETTSVXIVRE

Oberoende

Vår uppfattning

PricewaterhouseCoopers är oberoende i förhållande till
koncernen i enlighet med International Code of Ethics for
Professional Accountants (inklusive International Independence
Standards) utgiven av International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA:s kod) tillsammans med de etiska kraven i
Accountancy Profession (Code of Ethics for Warrant Holders)
Directive som har utfärdats i enlighet med Accountancy
Profession Act (kap. 281) som är relevanta för vår revision av de
finansiella rapporterna i Malta. Vi har uppfyllt vårt övriga
yrkesetiska ansvar i enlighet med dessa koder.

Enligt vår uppfattning:
—ger koncernens finansiella rapporter (”de finansiella
rapporterna”) en rättvisande översikt över den finansiella
ställningen för Kindred Group plc (”bolaget”) och dess
dotterföretag (”koncernen”) per den 31 december 2021
och av koncernens finansiella resultat och kassaflöden för
räkenskapsåret 2020 i enlighet med International Financial
Reporting Standards (”IFRS”) såsom de har antagits av EU.
—har de finansiella rapporterna upprättats i enlighet med Maltas
bolagslag (kap. 386).
Våra uttalanden är förenliga med vår kompletterande rapport till
revisionskommittén.
Vad revisionen omfattade
Kindred Group plc:s finansiella rapporter, som återfinns på
sidorna 130 till 165, består av:
—koncernens resultaträkning och koncernens rapport över
totalresultat för räkenskapsåret 2021,
—koncernens balansräkning per 31 december 2021,
—koncernens rapport över förändringar i eget kapital för
räkenskapsåret 2021,
—koncernens kassaflödesanalys för räkenskapsåret 2021, och
—noterna till koncernens finansiella rapporter, som omfattar
en sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper och
annan förklarande information.

Baserat på vår bästa kunskap och övertygelse intygar vi att
tjänster som inte ingår i revisionsuppdraget och som har
tillhandahållits av oss till moderbolaget och dess dotterföretag
inte strider mot tillämpliga lagar och regler i Malta, samt att vi inte
har utfört några tjänster som inte ingår i revisionsuppdraget som
är förbjudna i enlighet med paragraf 18A i Accountancy
Profession Act (kap. 281).
De tjänster som inte ingår i revisionsuppdraget som vi har
tillhandahållit till moderbolaget och dess dotterföretag under
perioden från 1 januari 2021 till 31 december 2021 redovisas i not
4 i de finansiella rapporterna.

Vår revisionsansats
Översikt

Materiality

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av den finansiella
rapporten” i vår rapport.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
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Group
scoping

Key audit
matters

— Koncernens övergripande väsentlighet: 8,7
miljoner GBP, som representerar 5 procent
av det genomsnittliga resultatet före skatt
för de föregående tre åren justerat för
extraordinära intäkter om 71,3 miljoner GBP
som uppkom under 2021 till följd av vinsten
från omvärderingen av ett tidigare
egetkapitalintresse i Relax Gaming till
verkligt värde när koncernen övertog
kontrollen.
— PwC Malta är koncernens revisorer med
ansvar för en överblick över planeringen,
genomförandet och slutförandet av
revisionen, och får stöd av ett antal andra
revisonsteam i nätverket som ansvarar för
en del av revisionen och som genomför
granskningsåtgärder i enlighet med
instruktionerna som tillhandahålls av
koncernens revisorer.
— Bedömningar av nedskrivning av goodwill
— Beaktande av skulder som uppkommer från
bristande efterlevnad av lagar och regler
— Redovisning och upplysning om skatter och
avsättningar
— Förvärvsredovisning med avseende på
Relax Gaming

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Som en del av utformningen av vår revision fastställde vi
väsentlighetsnivån och bedömde risken för väsentliga
felaktigheter i koncernens finansiella rapporter. Vi beaktade
särskilt de områden där styrelsen gjort subjektiva bedömningar,
till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har
gjorts med utgångspunkt från antaganden och prognoser om
framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla
revisioner har vi också beaktat risken för att ledningen åsidosätter
den interna kontrollen, och bland annat övervägt om det finns
belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för
väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.
Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår
bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna
innehåller några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå
till följd av oegentligheter eller misstag. De betraktas som
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund
i de finansiella rapporterna.
Baserat på vårt professionella omdöme fastställde vi vissa
kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella
rapporteringen som helhet, såsom det framgår av tabellen
nedan. Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden
fastställde vi revisionens inriktning och omfattning och våra
granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att
bedöma effekten av enskilda och sammantagna felaktigheter på
de finansiella rapporterna som helhet.
Koncernens
8,7 miljoner GBP
övergripande
väsentlighet
Hur vi fastställde 5 procent av det genomsnittliga resultatet före
väsentligheten
skatt för de föregående tre åren justerat för
extraordinära intäkter om 71,3 miljoner GBP som
uppkom under 2021 till följd av vinsten från
omvärderingen av ett tidigare egetkapitalintresse i
Relax Gaming till verkligt värde när koncernen
övertog kontrollen
Anledning till det Vi fortsätter att använda resultat före skatt som
referensvärde för benchmark eftersom det enligt vår uppfattning är
väsentlighet som det benchmark-mått mot vilket koncernens resultat
har tillämpats
vanligtvis mäts av andra och är ett allmänt
accepterat mått, men mot bakgrund av volatiliteten
i resultaten har vi använt ett genomsnitt för de
föregående tre åren, justerat för extraordinära
intäkter som uppkom under 2021. Vi valde 5
procent som ligger inom spannet för godtagbara
kvantitativa väsentlighetströsklar som vi anser är
acceptabla.

Övrig information

Vi kom överens med revisionskommittén att vi till dem skulle
rapportera felaktigheter som identifierades under vår revision och
som översteg 430 000 GBP, samt felaktigheter under det
beloppet som enligt vår uppfattning gav skäl till rapportering av
kvalitetsskäl.
Hur vi anpassade koncernrevisionens omfattning
Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig
granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella
rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens
struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt den bransch i
vilken koncernen verkar.
Vid fastställandet av den övergripande ansatsen i
koncernrevisionen fastställde vi den typ av arbete som behövde
utföras av revisorer för en enhet hos oss, eller andra revisorer för
en enhet som arbetade i enlighet med våra instruktioner.
De delar som inkluderades inom omfattningen av vår revision
fastställdes utifrån bidraget från revisorerna för en enhet till de
viktigaste posterna i de finansiella rapporterna (i synnerhet
resultat före skatt samt totala tillgångar och/eller skulder), samt
överväganden avseende aggregeringsrisken inom koncernen.
Där arbete utfördes av revisorer för en enhet för vissa delar av
revisionen fastställde vi den nivå av delaktighet som vi behövde i
revisionsarbetet utfört av dessa enheter för att kunna avgöra om
tillräckliga och lämpliga revisionsbevis hade erhållits som grund
för våra uttalanden om koncernens finansiella rapporter som
helhet.
Vi utfärdade formella skriftliga instruktioner till alla revisorer för
en enhet och angav det revisionsarbete som skulle utföras av var
och en av dessa och upprätthöll regelbunden kontakt med dem
under revisionscykeln. Dessa interaktioner omfattade att delta på
vissa av dessa revisorers avstämningsmöten, samt granska och
bedöma rapporterade frågor. Koncernens uppdragsteam
granskade också utvalda arbetspapper från revisionen för vissa
revisorer för en enhet.
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Oberoende revisionsberättelse
Till aktieägarna i Kindred Group plc
continued

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

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Bedömningar av nedskrivning av goodwill
Se sidan 106 (Revisionskommitténs rapport), not 2A (Sammanfattning
av viktiga redovisningsprinciper), not 11 (Immateriella tillgångar).
IAS 36 ”Nedskrivningar” kräver att goodwill och andra immateriella
tillgångar med obegränsad nyttjandetid är föremål för en
RIHWOVMZRMRKWTVʯZRMRKQMRWXIRKʟRKSQʟVIXIPPIVSJXEVIRʞVHIXƼRRW
bevis på att en händelse har inträffat som kan ge upphov till en
RIHWOVMZRMRK-%7OVʞZIVSGOWʟIXXERXEPWTIGMƼOEYTTP]WRMRKEVM
fråga om bedömningen av nedskrivningen.
Under året gjorde koncernen en ny bedömning av sin
VIHSZMWRMRKWTSPMG]JʯVMHIRXMƼIVMRKIREZHIWWOEWWEKIRIVIVERHI
enheter mot bakgrund av den snabba expansionen på olika marknader,
både genom organisk tillväxt och förvärv, inklusive det mest nyligen
genomförda förvärvet, Relax Gaming. Som ett resultat av denna
FIHʯQRMRKʞVHIOEWWEKIRIVIVERHIIRLIXIVWSQLEVMHIRXMƼIVEXW
OSRGIVRJYROXMSRIVRE7SPƼZI6IH97%SGL6IPE\+EQMRK
Koncernen har goodwill uppgående till 428,5 miljoner GBP. Vid
genomförandet av den årliga nedskrivningsprövningen av goodwill per
den 31 december 2021 fastslog ledningen att denna goodwill var helt
återvinningsbar.
Sådana händelser som kan ge upphov till en nedskrivning och
bedömningar av nedskrivningsbehovet omfattar en hög grad av
YTTWOEXXRMRKMW]RRIVLIXMJVʟKESQOEWWEƽʯHIWTVSKRSWIR

Vi bedömde lämpligheten i ledningens fastställande av de
kassagenererande enheterna och drog slutsatsen att dessa var
lämpliga.
Vi inhämtade den årliga bedömningen som ledningen gör av händelser
som kan ge upphov till en nedskrivning och bedömningar av
nedskrivningsbehovet. En viktig del i vårt arbete var att beakta
FYHKIXEVRESGLOEWWEƽʯHIWTVSKRSWIVREYTTVʞXXEHIEZPIHRMRKIR
WʟWSQHIFIWOVMZWRIHER(IXXEOSQTPIXXIVEHIWEZWTIGMƼOETVSGIWWIV
för de väsentliga antaganden som användes.
:MIREHIWSQEXXOEWWEƽʯHIWTVSKRSWIVREJʯVM
nedskrivningsmodellerna skulle utgöras av ledningens senast
godkända budgetar. För de återstående perioderna som omfattas av
modellerna utvärderade vi bedömningarna (inklusive tillväxtnivåer,
EBITDA-marginaler och diskonteringsräntor) i prognoserna och
beaktade de tillgängliga bevisen för att fastställa huruvida prognoserna
var rimliga och gick att stödja. Vi fastställde, tillsammans med våra
värderingsexperter, att tillämpningen av de viktigaste bedömningarna
ansågs vara rimliga.
:MKIRSQJʯVHIIROʞRWPMKLIXWEREP]WTʟRMZʟRJʯVOEWWEƽʯHIRHIR
riskjusterade diskonteringsräntan, tillväxtnivå och marginal som
användes vid bedömningen av nedskrivning.
Som en del av vårt arbete bedömde vi korrektheten i ledningens
historiska förmåga att ta fram prognoser när vi beaktade de
antaganden som användes i modellen för nyttjandevärdet. Vi bedömde
i synnerhet det historiska resultatet för varje kassagenererande enhet
för 2021.
Vi bedömde lämpligheten i upplysningarna i enlighet med kraven i IAS
36 med avseende på goodwill och ansåg att de var rimliga. Se not 11
(Immateriella anläggningstillgångar).
Vi bedömde hur ledningen övervakar den legala och regulatoriska
utvecklingen och deras bedömning av den potentiella påverkan på de
ƼRERWMIPPEVETTSVXIVRE
Vi läste, där det är relevant, extern rådgivning som koncernen har sökt i
fråga om legala och regulatoriska frågor. Vi efterfrågade också från
ledningen och erhöll bekräftelsebrev från koncernens externa juridiska
rådgivare om eventuella kända fall av väsentliga brott mot den
regulatoriska efterlevnaden eller licenskraven där det fanns behov av
att lämna upplysningar om eller nödvändiga periodiseringar eller
avsättningar som behöver redovisas. Samtidigt som vi är medvetna
SQEXXHIXƼRRWXMPPJʞPPIRHʞVHIXXEFPMVIXXSQVʟHIJʯVFIHʯQRMRKEVM
synnerhet i situationer när det föreligger öppna bedömningar av
respektive tillsynsmyndighet, fann vi att koncernen hade en lämplig bas
för att övervaka och lämna upplysningar om dessa frågor i de
ƼRERWMIPPEVETTSVXIVREWEQXEXXHIPʞQREHIYTTP]WRMRKEVREMHI
ƼRERWMIPPEVETTSVXIVREZEVXMPPVʞGOPMKE

Beaktande av skulder som uppkommer från bristande efterlevnad av
lagar och regler
Se sidan 106 (Revisionskommitténs rapport), sidorna 109 till 112
(Allmänna juridiska förutsättningar) och not 2B (Väsentliga
uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål).
Det internationella legala ramverket samt ramverket för licenser för
HMKMXEPEWTIPʞVWTIGMƼOXJʯVZEVNIXIVVMXSVMYQSGLMZMWWEXIVVMXSVMIVJʯVFPMV
ramverket osäkert. Reglerna är stadda i utveckling och denna
föränderliga miljö gör efterlevnaden till ett alltmer komplext område
med regler och förpliktelser gällande ansvarsfullt spelande och lagar
QSXTIRRMRKXZʞXXWSQʞVWTIGMƼOEJʯVZEVNIXIVVMXSVMYQ1SXFEOKVYRH
av potentialen för tvister och indragna licenser skulle risken för
bristande efterlevnad av lagar gällande digitala spel och licensregler
kunna ge upphov till betydande viten, böter, rättsliga krav eller
uteslutande från marknaden. Det föreligger också anseenderisker och
ƼRERWMIPPEVMWOIVXMPPWEQQERWQIHIRVMWOEZWIIRHIJSVXWEXXHVMJX KSMRK
concern) om framtida ändringar eller ändrade tolkningar av lagen
innebär att verksamhet inte kommer att kunna fortsätta i vissa
territorier.
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Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Särskilt betydelsefullt område

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Redovisning och upplysning om skatter och avsättningar
Se sidan 106 (Revisionskommitténs rapport) och not 2B (Väsentliga
uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål).
Koncernen bedriver verksamhet över gränserna och lyder under regler
så som bolagsskatt och indirekta skatter i ett antal jurisdiktioner. Vi
fokuserade på detta område eftersom skattemiljön är komplex och kan
förändras snabbt och skulle kunna leda till en väsentlig exponering mot
skulder.

Vi diskuterade med ledningen och deras skatteexperter hur koncernen
hanterar och kontrollerar varje enskilt företag i de olika territorierna och
jurisdiktionerna där koncernen bedriver verksamhet och hur de lokala
skatteförpliktelserna fastställs.
Vi erhöll också, och läste, relevant skattekorrespondens med respektive
skattemyndigheter, tillsammans med eventuell extern skatterådgivning
erhållen av koncernen för att bidra till att stödja dem i deras
skatteposition.
Mot bakgrund av synpunkter från våra skatteexperter i de olika
väsentliga jurisdiktioner där koncernen bedriver verksamhet
utvärderade vi väsentliga bedömningar med avseende på intagna
skattepositioner. Vi erhöll bevis för att stödja avsättningarna och anser
att dessa väl återspeglar ledningens bästa uppskattningar.
Vi fann att den övergripande positionen som har antagits i de
ƼRERWMIPPEVETTSVXIVRESGLXMPPLʯVERHIYTTP]WRMRKEVQIHEZWIIRHITʟ
bolagsskatt och indirekta skatter är lämplig.
Vi bedömde ledningens beräkning med avseende på den redovisade
vinsten om 71,3 miljoner GBP efter omvärderingen som blev resultatet
av värderingen till verkligt värde av det tidigare egetkapitalinnehavet
när kontrollen övertogs och den relaterade posten i redovisningen i linje
med kraven i IFRS 3.
Vi utförde granskningsåtgärder gällande koncernens allokering av
köpeskillingen som följer:
— Granskade koncernens värdering av förvärvade tillgångar och
övertagna skulder samt de metoder för användes för dessa
värderingar;
— Bedömde ledningens bedömningar och uppskattningar som gjordes
som en förberedelse för dessa värderingar, inklusive väsentliga
antaganden som tillväxttakt och diskonteringsränta samt
nyttjandeperioder tilldelade de immateriella anläggningstillgångarna;
— Bedömde om de redovisningsprinciper och upplysningar som
lämnas i årsredovisningen är rättvisande och i enlighet med IFRS.
Utifrån de utförda granskningsåtgärder som anges ovan upptäckte vi
MRKEFIX]HERHIWOMPPREHIVMHIMHIRXMƼIVEHIMQQEXIVMIPPE
anläggningstillgångarna och de uppkomna värden som redovisas i de
ƼRERWMIPPEVETTSVXIVRE
Som ett resultat av vårt arbete har vi fastställt att förvärvet av Relax
+EQMRKLEVVIHSZMWEXWOSVVIOX7IRSXMHIƼRERWMIPPEVETTSVXIVRE

Förvärvsredovisning med avseende på Relax Gaming
Se sidan 106 (Bolagsstyrningsrapport), not 2B (Väsentliga
uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål) samt not
25 (Rörelseförvärv).
Den 1 oktober 2021 slutförde koncernen förvärvet av de återstående
utestående aktierna i Relax Holding Limited och dess dotterföretag
(”Relax Gaming”) för en köpeskilling om 159,2 MGBP, inklusive en
villkorad köpeskilling om 79,7 MGBP. Transaktionen gav ett total värde
på de återstående aktierna om cirka 295 MEUR (värdet av eget kapital).
Koncernen var tvungen att omvärdera sitt tidigare egetkapitalinnehav i
Relax Gaming om 33,4 procent per förvärvsdagen. Verkligt värde per
förvärvsdagen för koncernens innehav i Relax Gaming direkt innan
kontrollen övertogs uppgick till 76,2 miljoner GBP. Koncernens
bokförda värde per förvärvsdagen uppgick till 4,9 miljoner GBP, vilket
gav upphov till en verkligtvärdevinst om 71,3 miljoner GBP.
Redovisning av förvärvet krävde en värdering till verkligt värde för att
bedöma de tillgångar som har förvärvats och skulder som har
ʯZIVXEKMXWMROPYWMZIEXXZʞVHIVEIZIRXYIPPEWITEVEXMHIRXMƼIVFEVE
immateriella anläggningstillgångar och den goodwill som blir
resultatet.
0IHRMRKIRMHIRXMƼIVEHIQMPNSRIV+&4MMHIRXMƼIVFEVEMQQEXIVMIPPE
anläggningstillgångar, med avseende på varumärke,
utvecklingskostnader och kundrelationer.
Restvärdet av goodwill från transaktionen uppgick till 154,7 miljoner
GBP.
Vi fokuserade på denna fråga på grund av den betydelse som
PIHRMRKIRWERXEKERHIRSGLFIHʯQRMRKEVXMPPQʞXXIW-HIRXMƼIVMRKIRSGL
värderingen av immateriella anläggningstillgångar kan vara en särskilt
subjektiv process. Alla avvikelser från dessa antaganden skulle kunna
ge upphov till en väsentlig felaktighet.

Övrig information
Styrelsen ansvarar för den övriga informationen. Den övriga
informationen omfattar avsnitten Strategisk information,
Hållbarhet, Bolagsstyrning och Övrig information (men omfattar
inte de finansiella rapporterna och vår revisionsberättelse
hänförlig till dessa).

I samband med vår revision av de finansiella rapporterna är vårt
ansvar att läsa den övriga informationen och, när vi gör det,
överväga om den övriga informationen skiljer sig väsentligt från
de finansiella rapporterna eller den information vi har inhämtat vid
revisionen eller som på annat sätt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.

Vårt uttalande avseende de finansiella rapporterna omfattar inte
denna övriga information och vi gör inget uttalande eller något
bestyrkande avseende denna övriga information i Rapport om
andra krav enligt lagar och författningar.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det
avseendet..
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Oberoende revisionsberättelse
Till aktieägarna i Kindred Group plc
continued

Ansvaret som åligger styrelsen och dem som har
KIXXWERWZEVIXJʯVWX]VRMRKIREZHIƼRERWMIPPE
rapporterna
Styrelsen ansvarar för upprättandet av de finansiella rapporterna
som ger en rättvisande bild i enlighet med IFRS såsom de har
antagits av EU och kraven i Maltas bolagslag (kap. 386) och för
sådan intern kontroll som företagsledningen/styrelsen bedömer
som nödvändig för att möjliggöra upprättandet av finansiella
rapporter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av de finansiella rapporterna är styrelsen
ansvarig för att bedöma koncernens möjlighet att bedriva
verksamhet enligt fortlevnadsprincipen och redovisa, som
tillämpligt, frågor hänförliga till fortlevnadsprincipen samt
använda fortlevnadsprincipen för redovisning såvida inte
styrelsen antingen har för avsikt att likvidera koncernen eller
upphöra med verksamheten, eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra det.
De som har ansvaret för bolagsstyrningen ansvarar för att se över
koncernens process för upprättande av de finansiella
rapporterna.

6IZMWSVRWERWZEVJʯVVIZMWMSRIREZHIƼRERWMIPPE
rapporterna
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de
finansiella rapporterna som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag, och att avge en revisionsberättelse som innehåller
vårt uttalande. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet när 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 ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i dessa finansiella rapporter.
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
felaktigheter i de finansiella rapporterna, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför vi
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,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
—Skaffar vi oss en förståelse av den del av koncernens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten
i den interna kontrollen.
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—Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
—Drar vi en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om koncernens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor måste vi i revisors rapport
fästa uppmärksamheten på de relevanta upplysningarna i
de finansiella rapporterna, eller, om dessa upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Eftersom alla framtida händelser eller
omständigheter inte kan förutsägas är detta yttrande ingen
garanti för koncernens förmåga att fortsätta att bedriva
verksamhet enligt fortlevnadsprincipen. Det är svårt att
utvärdera den potentiella påverkan som covid-19 kommer att få
på koncernens handel, kunder, leverantörer samt störningarna i
deras verksamhet och i ekonomin i stort.
—Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i de finansiella rapporterna, däribland
upplysningarna, och om de finansiella rapporterna återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
—Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernens finansiella rapporter. Vi ansvarar för
styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är
ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Kommunicerar vi med dem som har getts ansvaret för styrningen
avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och
inriktning samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierar under revisionen.
Vi förser även dem som har getts ansvaret för styrningen med ett
uttalande om att vi har följt relevanta etiska krav gällande
oberoende och kommunicerar till dem alla relationer och övriga
frågor som rimligen kan anses påverka vårt oberoende och, där
det är tillämpligt, tillhandahåller hänförliga garantier.
Utifrån de frågor som kommuniceras till dem som har getts
ansvaret för styrningen fastställer vi de frågor som hade störst
betydelse för revisionen av de finansiella rapporterna för den
aktuella perioden och som därmed utgör särskilt betydelsefulla
områden. Vi beskriver dessa områden i vår revisionsberättelse
såvida inte lagar eller regler förhindrar offentliggörande av frågan
eller när vi, under extremt ovanliga omständigheter, beslutar att
en fråga inte ska kommuniceras i vår rapport eftersom de
negativa konsekvenserna av att göra det rimligtvis skulle kunna
förväntas uppväga fördelen med allmänintresset av en sådan
kommunikation.

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Rapport om andra krav enligt lagar och författningar
Års- och hållbarhetsredovisningen 2021 omfattar andra områden som krävs enligt lagar, regler och förordningar om vilka det är vår
skyldighet att rapportera. Det är styrelsen som ansvarar för dessa övriga områden.
Av tabellen nedan framgår dessa områden som har presenterats i årsredovisningen, våra tillhörande skyldigheter och redovisning,
utöver vårt ansvar och redovisning som avspeglas i avsnittet Övrig information i vår rapport. Utöver vad som anges i tabellen har vi
gjort något uttalande eller något bestyrkande.
Område i Års- och hållbarhetsredovisningen
2021 och det tillhörande ansvaret för styrelsen

Förvaltningsberättelse
(på sidorna 121 till 123)
Maltas bolagslag (kap. 386) kräver att
styrelsen upprättar en
förvaltningsberättelse, som inkluderar
det innehåll som krävs enligt artikel
177 i lagen och i lagens sjätte stycke.

Vårt ansvar

Vår redovisning

Vi är skyldiga att överväga om den information som lämnas i
förvaltningsberättelsen för det räkenskapsår för vilket de
ƼRERWMIPPEVETTSVXIVREʞVYTTVʞXXEHIʞVJʯVIRPMKQIHHI
ƼRERWMIPPEVETTSVXIVRE
Vi är också skyldiga att göra ett uttalande om huruvida
förvaltningsberättelsen är upprättad i enlighet med tillämpliga
lagkrav.
Därutöver åligger det oss att yttra oss om, mot bakgrund av
vår kunskap om och förståelse av bolaget och dess miljö som
LEVIVLʟPPMXWYRHIVVIZMWMSRIRWKʟRKZMLEVMHIRXMƼIVEX
väsentliga felaktigheter i förvaltningsberättelsen, och i så fall
att ge en indikation om arten av sådana felaktigheter.
Med avseende på den information som krävs enligt paragraf 8
och 11 i lagens sjätte stycke begränsar sig vårt ansvar till att
säkerställa att sådan information har lämnats.

Enligt vår uppfattning:
— är den information som lämnas i
förvaltningsberättelsen för det
räkenskapsår för vilket de
ƼRERWMIPPEVETTSVXIVREʞV
upprättade förenlig med de
ƼRERWMIPPEVETTSVXIVRESGL
— är förvaltningsberättelsen
upprättad i enlighet med Maltas
bolagslag (kap. 386).
Vi har inget att rapportera med
avseende på detta ansvar, såsom det
anges uttryckligen i avsnittet Övrig
information.

Övriga frågor om vilka det åligger att oss att rapportera i
undantagsfall
Vi ansvarar också, i enlighet med Maltas bolagslag (kap. 386),
för att rapportera om enligt vår uppfattning 386), för att
rapportera om enligt vår uppfattning:
— en korrekt bokföring inte har upprätthållits, eller om
deklarationer relevanta för vår revision inte har erhållits från
ƼPMEPIVWSQZMMRXILEVFIWʯOX
— HIƼRERWMIPPEVETTSVXIVREMRXIʯZIVIRWWXʞQQIVQIH
bokföring och deklarationer,
— vi inte har erhållit all information och alla förklaringar som
vi, utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, kräver för vår
revision.

Vi har inget att rapportera med
avseende på detta ansvar.

Övriga frågor
Vår rapport, inklusive uttalanden, har upprättats för och enbart för moderbolagets aktieägare som en enhet i enlighet med avsnitt 179 i
Maltas bolagslag (kap. 386) och inte i något annat syfte. Vi tar vid avgivandet av dessa uttalanden inte på oss något ansvar för något
annat syfte eller för någon annan person som denna rapport uppvisas för eller i vars händer den kan hamna, förutom när det
uttryckligen har överenskommits genom vårt föregående skriftliga godkännande.
Vi rapporterar separat om moderbolagets finansiella rapporter för Kindred Group plc för räkenskapsåret 2021.

Utnämnande
Vi utnämndes först till revisorer i koncernen den 5 oktober 2005. Utnämnandet av oss har förnyats årligen genom aktieägarnas beslut
vilket representerar en total period av obrutet utnämnande om 17 år.
PricewaterhouseCoopers
78, Mill Street
Zone 5, Central Business District
Qormi
Malta
Simon Flynn
Partner
11 mars 2022
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Koncernens resultaträkning

Not

Året som
avslutades den
31 december
2021

Spelöverskott

3

1 259,6

1 130,2

Spelskatter
Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader
Övriga försäljningskostnader
Försäljningskostnader
Bruttoresultat

3
3
3

-255,3
-52,0
-198,7
-506,0
753,6

-231,0
-53,6
-180,4
-465,0
665,2

Marknadsföringskostnader
Löner
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar av nyttjanderätter
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
Summa administrativa utgifter
Resultat före jämförelsestörande poster

4
4
4
4
4
4
4

-234,7
-117,5
-69,3
-14,8
-11,1
-23,0
-235,7
283,2

-203,6
-109,7
-63,7
-15,1
-11,3
-34,2
-234,0
227,6

Kostnader för omstrukturering av personal
Förvärvskostnader
Bestriden lagstadgad sanktion

4
4
4

-1,0
-5,8
4,2

-4,2
-0,4
-8,0

Övrigt nettoresultat
Vinst från omvärderingen av ett tidigare egetkapitalintresse till verkligt värde när koncernen övertog
kontrollen
Nedskrivningar
Rörelseresultat

4

-9,7

-1,4

4
11
3

71,3
–
342,2

–
-7,8
205,8

6
7

-6,2
1,0
–
1,4
338,4

-6,2
0,4
-8,7
1,8
193,1

-43,1
295,3

-27,9
165,2

295,3
–
295,3

165,2
–
165,2

1,31
1,30

0,73
0,72

(GBP m)

Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Utländsk valuta (förluster)/vinster på lån
Andel av vinst/(förlust) från intressebolag
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Årets resultat

14

8

Resultat hänförligt till:
Aktieägare i Kindred Group plc
-RRILEZYXERFIWXʞQQERHIMRƽ]XERHI
Årets resultat
Resultat per aktie, GBP
Resultat per aktie efter full utspädning i GBP

10
10

Utförliga definitioner finns på sidan 167. Noterna på sidorna 135 till 165 utgör en integrerad del av detta bokslut.
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Året som
avslutades den
31 december
2020

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Koncernens rapport
över totalresultatet
Året som
avslutades den
31 december
2021

Året som
avslutades den
31 december
2020

Årets resultat

295,3

165,2

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser
Vinst på säkringsrelation för nettoinvesteringar
Summa totalresultat under året

-18,0
6,4
283,7

9,2
–
174,4

Summa totalresultat under året är hänförligt till:
Aktieägare i Kindred Group plc
-RRILEZYXERFIWXʞQQERHIMRƽ]XERHI
Summa totalresultat under året

283,8
-0,1
283,7

174,4
–
174,4

(GBP m)

Alla ovanstående belopp hänför sig till fortgående verksamhet.
Omräkningsdifferensen avser främst valutaomräkning för goodwill och förvärvade immateriella tillgångar samt nettoinvesteringen i
dotterbolagen enligt valutakursen på balansräkningens datum för varje år.
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Koncernens balansräkning

(GBP m)

Året som
avslutades den
31 december
2021

Året som
avslutades den
31 december
2020

11
11
14
12
13
21
24

428,5
255,3
–
23,7
53,7
27,4
6,4
3,1
798,1

273,9
148,7
3,6
28,4
61,3
28,4
6,9
2,3
553,5

16
15

52,3
0,1
96,4
270,6
419,4
1 217,5

46,9
–
91,4
300,5
438,8
992,3

23
23
23
23

0,1
81,5
5,7
-42,9
514,9
559,3
5,9
565,2

0,1
81,5
17,2
-42,9
356,2
412,1
–
412,1

20
13
18
15
21

111,6
43,5
2,3
38,3
22,4
218,1

118,3
50,2
0,6
–
5,3
174,4

13
17
18
19
15
15

11,9
162,2
11,1
72,0
4,8
41,1
131,1
434,2
652,3
1 217,5

12,1
166,3
17,0
77,5
5,4
–
127,5
405,8
580,2
992,3

Not

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Investering i intressebolag
Materiella anläggningstillgångar
Nyttjanderätter
Uppskjuten skattefordran
Konvertibler
Övriga anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Skattefordran
Likvida medel

29

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Kapital och reserver
Aktiekapital
Överkursfond
Omräkningsreserv
Övriga avsättningar
Balanserad vinst eller förlust
Summa eget kapital som är hänförligt till ägarna
-RRILEZYXERFIWXʞQQERHIMRƽ]XERHI
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Lån
Leasingskulder
Avsättningar
ʔZVMKEƼRERWMIPPEWOYPHIVZʞVHIVEHIXMPPZIVOPMKXZʞVHIZMEVIWYPXEXVʞORMRKIR
Uppskjuten skatteskuld
Kortfristiga skulder
Leasingskulder
Leverantörsskulder och andra skulder
Avsättningar
Kundmedel
Förutbetalda intäkter
ʔZVMKEƼRERWMIPPEWOYPHIVZʞVHIVEHIXMPPZIVOPMKXZʞVHIZMEVIWYPXEXVʞORMRKIR
Skatteskulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

Den officiella stängningsväxelkurs som tillämpats mellan redovisningsvalutan (GBP) och euro utfärdad av Europeiska Centralbanken
per den 31 december 2021 var 1,190 (2020: 1,112). Noterna på sidorna 135 till 165 utgör en integrerad del av detta bokslut.
Bokslutsdelarna på sidorna 130 till 165 har godkänts för utfärdande av styrelsen den 11 mars 2022 och undertecknades på dess
vägnar av:
Evert Carlsson
Ordförande och styrelseledamot
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Gunnel Duveblad
Styrelseledamot

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

Koncernens redovisning
av förändringar i eget kapital
Hänförligt till aktieägarna i Kindred Group plc

(GBP m)

Omräkningsreserv

Omorganisationsreserv

0,1

81,5

8,0

-42,9

187,3

234,0

–

234,0

–

–

–

–

165,2

165,2

–

165,2

–
–

–
–

9,2
9,2

–
–

–
165,2

9,2
174,4

–
–

9,2
174,4

–

–

–

–

0,2

0,2

–

0,2

–
–
–
0,1

–
–
–
81,5

–
–
–
17,2

–
–
–
-42,9

1,8
1,7
3,7
356,2

1,8
1,7
3,7
412,1

–
–
–
–

1,8
1,7
3,7
412,1

–

–

–

–

295,3

295,3

–

295,3

–

–

-17,9

–

–

-17,9

-0,1

-18,0

–
–

–
–

6,4
-11,5

–
–

–
295,3

6,4
283,8

–
-0,1

6,4
283,7

22

–

–

–

–

1,1

1,1

–

1,1

22
23
23
9

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

-7,2
-66,4
10,4
-74,5

-7,2
-66,4
10,4
-74,5

–
–
–
–

-7,2
-66,4
10,4
-74,5

25

–
–
0,1

–
–
81,5

–
–
5,7

–
–
-42,9

–
–
-136,6 -136,6
514,9 559,3

6,0
6,0
5,9

6,0
-130,6
565,2

Not

Eget kapital den 1 januari 2020
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Omräkningsjusteringar
Summa totalresultat
Transaktioner med ägare
Tilldelade aktierätter –
värde av anställdas prestationer 22
Aktierelaterade förmåner
till anställda
22
Avyttring av återköpta aktier
23
Summa transaktioner med ägare
Per den 31 december 2020
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser
Vinst på säkringsrelation för
nettoinvesteringar
Summa totalresultat
Transaktioner med ägare
Tilldelade aktierätter –
värde av anställdas prestationer
Aktierelaterade förmåner
till anställda
Aktieåterköp
Avyttring av återköpta aktier
Utbetald utdelning
Innehav utan bestämmande
MRƽ]XERHIJVʟRJʯVZʞVZ
av dotterbolag
Summa transaktioner med ägare
Per den 31 december 2021

Innehav utan
bestämmande Summa eget
inflytande
kapital

Balanserad
vinst

Aktiekapital Överkursfond

Summa

Noterna på sidorna 135 till 165 utgör en integrerad del av detta bokslut.
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Koncernens kassaﬂödesanalys
Året som
avslutades den
31 december
2021

Året som
avslutades den
31 december
2020

342,2

205,8

14,8
11,1
23,0
–
0,2
-70,3
0,6
3,0
1,3
2,4
-12,1
316,2
-33,9
282,3

15,1
11,3
34,2
7,8
0,2
–
–
1,9
1,8
-1,3
51,0
327,8
-11,7
316,1

-97,0
0,2
-10,6
-34,4
-141,8

–
0,4
-5,2
-20,7
-25,5

-4,3
-1,3
-10,4
-74,5
-66,4
133,7
-133,7
-156,9

-4,9
-1,3
-11,3
–
–
–
-115,1
-132,6

Nettoökning/(-minskning) i likvida medel

-16,4

158,0

Kassa och likvida medel vid årets början

300,5

137,8

-13,5
270,6

4,7
300,5

(GBP m)

Löpande verksamhet
Rörelseresultat
Justeringar för:
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar av nyttjanderätter
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivningar redovisade under året
Förlust vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar
Verkligt värdejusteringar
Valutakursvinst på utdelning
Aktierelaterade ersättningar
Aktierelaterade förmåner till anställda
Minskning/(ökning) av kundfordringar och andra fordringar
Minskning/(ökning) av leverantörsskulder och andra skulder, inklusive kundtillgodohavanden
/EWWEƽʯHIRJVʟRPʯTERHIZIVOWEQLIX
Betalda inkomstskatter efter avdrag för skatteåterbäring
2IXXSOEWWEƽʯHIJVʟRPʯTERHIZIVOWEQLIX
Investeringsverksamhet
Förvärv av dotterbolag, netto efter förvärvade likvida medel
Erhållen ränta
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Utvecklings- och förvärvskostnader för immateriella anläggningstillgångar
2IXXSOEWWEƽʯHIWSQERZʞRXWMMRZIWXIVMRKWZIVOWEQLIX
Finansieringsverksamhet
Betalda räntor
Betalda räntor på leasingskulder
Återbetalning av leasingskulder
Utbetald utdelning
Aktieåterköp
Utbetalt lån
Återbetalning av lån
2IXXSOEWWEƽʯHIWSQERZʞRXWMƼRERWMIVMRKWZIVOWEQLIX

Effekt av förändringar i valutakurser
Kassa och likvida medel vid årets slut

Noterna på sidorna 135 till 165 utgör en integrerad del av detta bokslut.
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Noter till koncernbokslutet
1: Grund för upprättande
Detta koncernbokslut har upprättats i enlighet med internationella
redovisningsstandarder (International Financial Reporting
Standards eller IFRS) så som de antagits av EU (IFRS EU),
tillämpliga tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS
IC) samt Maltas bolagslag (kapitel 386).
I koncernbokslutet har poster värderats till anskaffningsvärdet,
med justeringar i tillämpliga fall genom omvärdering av finansiella
tillgångar och skulder till verkligt värde via resultaträkningen. Det
enskilda moderbolagets bokslut har upprättats separat och ingår
inte i denna årsredovisning.
Koncernen har en stabil finansiell ställning med stark likviditet
och en låg belåning. Koncernen genererar starka kassaflöden och
det förväntas att tillräckliga medel kommer att finnas tillgängliga
för den löpande verksamheten samt för återbetalning av
upplåningen. Samtidigt har den tillgång till en outnyttjad rullande
lånekredit enligt not 20. Koncernen har under året uppfyllt alla
villkor för kreditfaciliteten och prognoser visar att fortsatt
efterlevnad av villkoren förväntas. Styrelsen har granskat
koncernens finansiella ställning, samt de prognostiserade
kassaflödena och de finansieringsmöjligheter som finns, och
anser att det är rimligt att anta att koncernen har tillräckliga
resurser för att fortsätta att driva verksamheten i minst tolv
månader efter undertecknandet av detta bokslut. Av denna
anledning fortsätter de att tillämpa fortlevnadsprincipen vid
bokslutets upprättande.
Att upprätta bokslut i enlighet med IFRS EU kräver användning av
vissa viktiga uppskattningar i redovisningen. Det kräver även att
ledningen tillämpar koncernens redovisningsprinciper på ett
omdömesgillt sätt. De områden som involverar en högre grad av
omdöme eller komplexitet, eller där uppskattningar och
antaganden är av betydelse för koncernbokslutet, redovisas i not
2B.
(a) Nya och ändrade standarder och tolkningar som tillämpas av
koncernen
Det finns inga nya standarder och ändringar som har börjat
tillämpas av koncernen för första gången under räkenskapsåret
som började den 1 januari 2021 som har haft någon väsentlig
påverkan på belopp som har redovisats under tidigare perioder
eller som förväntas ha någon väsentlig effekt på innevarande
eller framtida perioder.
(b) Nya standarder, ändringar och tolkningar som har utfärdats
men inte trätt i kraft för det räkenskapsår som börjar den 1
januari 2021 och som inte tillämpas i förtid
Vissa nya redovisningsstandarder och tolkningar som inte är
obligatoriska har publicerats men har inte tillämpats i förtid av
koncernen. De förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på
nuvarande eller framtida rapporteringsperioder eller på
förutsebara framtida transaktioner.

2A: Sammanfattning av väsentliga
redovisningsprinciper
De huvudsakliga redovisningsprinciper som har tillämpats vid
upprättandet av detta koncernbokslut beskrivs nedan. Dessa
principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år om
inte annat anges.
Grund för upprättande
Koncernbokslutet omfattar bokslutet för Kindred Group plc
(”bolaget”) samt företag över vilka bolaget har bestämmande
inflytande (dess dotterbolag) som har upprättats fram till den 31
december varje år. Koncernen har inflytande över ett företag där
koncernen är exponerad för, eller har rätt till, rörlig avkastning från
sitt engagemang i företaget och har förmåga att påverka dessa
intäkter genom sin befogenhet att styra företagets verksamhet.
Där så är nödvändigt justeras dotterbolagens bokslut för att
anpassa tillämpade redovisningsprinciper till dem som används
av övriga bolag i koncernen. Alla transaktioner och saldon mellan
koncernens bolag kvittas vid upprättandet av koncernbokslutet.
Dotterbolag konsolideras enligt inköpsmetoden från det datum
ett bestämmande inflytande överförs till koncernen och upphör
att konsolideras från det datum det bestämmande inflytandet
överförs från koncernen. Vid förvärv värderas ett dotterbolags
tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser till deras verkliga
värden vid datumet för förvärvet. Förvärvsrelaterade kostnader
kostnadsförs när de uppstår.
Eventuell villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen
redovisas till verkligt värde vid förvärvsdatumet. Se
redovisningspolicy för villkorad köpeskilling på sidan 141 för
efterföljande värdering.
Om ett rörelseförvärv genomförs i etapper omvärderas de
egetkapitalinstrument som koncernen på förvärvsdagen sedan
tidigare innehar till verkligt värde per denna dag. Vinster eller
förluster till följd av sådana omvärderingar redovisas i
resultaträkningen under jämförelsestörande poster.
Koncernen redovisar innehav utan bestämmande inflytande i den
förvärvade rörelsen från fall till fall, antingen till verkligt värde eller
till innehavets proportionella andel av de redovisade beloppen för
den förvärvade rörelsens identifierbara nettotillgångar. Innehav
utan bestämmande inflytande i resultat och eget kapital för
dotterbolag visas separat i koncernens resultaträkning,
koncernens rapport över totalresultatet, koncernens
balansräkning respektive i koncernens rapport över förändringar i
eget kapital.
Alla intresseföretag redovisas med tillämpning av
kapitalandelsmetoden. Koncernens policy avseende
intressebolag beskrivs på sidan 138 och diskuteras ytterligare på
sidorna 153 och 154.
Utländsk valuta
Koncernen bedriver verksamhet i Malta och ett antal
internationella regioner. Koncernbokslutet presenteras i GBP
eftersom bolagets aktier är noterade i denna valuta.
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som motsvarar en intäkt som kan mätas tillförlitligt men där
transaktioner inte har avslutats per balansdagen, redovisas till
verkligt värde i koncernens resultaträkning.

Poster som inkluderas i boksluten för vart och ett av koncernens
bolag värderas i valutan i den primära ekonomiska miljö i vilken
enheten verkar eftersom detta är den funktionella valutan.

Inom kasino och spel definierar koncernen spelöverskottet som
nettovinsten från spel som har spelats inom räkenskapsperioden,
efter att kostnader för kampanjbonusar har dragits av.

Transaktioner i andra valutor än bolagets presentationsvaluta
redovisas initialt enligt transaktionsdagens valutakurs. Monetära
tillgångar och skulder i sådana valutor omräknas enligt kursen
som gäller per balansdagen. Vinster och förluster som
uppkommer vid växling redovisas i koncernens resultaträkning
för året. Vinster och förluster som uppkommer i verksamheten
redovisas under övrigt resultat.

Koncernen betraktar spelöverskottet från sportspel samt kasino
och spel som derivatinstrument.

Koncernen har derivat i form av valutaterminskontrakt, vilka inte
klassificeras som säkringsavtal. Dessa innehas för att säkra
vissa valutaexponeringar i koncernen. Ingen säkringsredovisning
tillämpas på dessa derivat, som redovisas till verkligt värde i
koncernens resultaträkning under övrigt resultat.
Orealiserade vinster och förluster som uppkommer vid
omräkningen av koncernens lån denominerade i utländska
valutor redovisades inom finansiella kostnader eller finansiella
intäkter till och med den 31 december 2020. Från och med den 1
januari 2021 införde koncernen en säkringsrelation för mellan
sina lån i EUR och SEK och sina nettotillgångar i utländska
innehav i samma valutor. Se sidan 141 för mer information om
koncernens redovisningsprinciper avseende säkringsverksamhet.
I koncernbokslutet omräknas tillgångar och skulder för
koncernens utlandsverksamheter till de valutakurser som gäller
per balansdagen. Intäkts- och kostnadsposter omräknas efter
valutakursen på transaktionsdatumet. Omräkningsdifferenser
som uppstår vid omräkning av reserver hos dotterbolag klassas
som eget kapital och överförs till koncernens
valutaomräkningsreserv.
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid
förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och
skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens
kurs. Omräkningsdifferenser som uppstår redovisas i koncernens
valutaomräkningsreserv. Omräkningsdifferenser avseende
koncerninterna tillgodohavanden som utgör en del av
nettoinvesteringarna i utlandsverksamheter inkluderas också i
koncernens valutaomräkningsreserv.
Redovisning av intäkter
Efter förvärvet av Relax Gaming den 1 oktober 2021, liksom de
tidigare erbjudna B2C-tjänsterna (Business-to-Consumer)
tillhandahåller koncernen nu även B2B-tjänster (Business-toBusiness).
(a) B2C
Inom B2C-segmentet erbjuder koncernen nätspelstjänster inom
följande: sportspel, kasino och spel, poker och andra produkter.
Spelöverskottet på sportspel definieras som nettoresultatet från
spel som har spelats inom räkenskapsperioden, efter att
kostnader för kampanjbonusar har dragits av. Förutbetald intäkt,
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Spelöverskottet från poker speglar nettovinsten (rake) från
avslutade pokerspel inom finansieringsperioden, efter att
kostnader för kampanjbonusar har dragits av.
Till övriga spelöverskott räknas överskott från bingo och andra
produkter. För bingo definieras spelöverskottet som nettovinsten
från spel som har spelats inom finansieringsperioden, efter att
kostnader för kampanjbonusar har dragits av. Övriga
produktintäkter kommer från speltjänster som har använts inom
finansieringsperioden.
(b) B2B
Inom B2B-segmentet erbjuder koncernen tjänster i samband
med mjukvarulösningar och produktutveckling för
spelbranschen.
För B2B-intäkter från försäljning av koncernens eget innehåll
redovisas intäkter till bruttobeloppet av den erhållna
köpeskillingen. Detta redovisas när beloppet för intäkten kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget.
B2B-intäkter som avser återförsäljningen av innehåll från tredje
part redovisas när koncernen har fullgjort sitt åtagande att
arrangera så att tjänsterna kan tillhandahållas av leverantören. Då
koncernen har fastställt att den är agent för dessa transaktioner
är de belopp som redovisas netto efter avkastning, avsättningar,
rabatter och belopp inkasserade för tredje parts räkning räkning.
Koncernen baserar alla uppskattningar som görs på historiska
resultat, med beaktande av typ av kund, typ av transaktion samt
de specifika delarna av varje arrangemang.
Segmentrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer
med den interna rapportering som lämnas till den högsta
verkställande beslutsfattaren. Den högsta verkställande
beslutsfattaren, som ansvarar för att fördela resurser och
utvärdera rörelsesegmentens resultat, har identifierats som VD
och koncernledningen som, givet styrelsens bemyndigande,
fattar strategiska beslut.
Aktierelaterade ersättningar till anställda
Koncernen har flera aktiebaserade ersättningsprogram, enligt
vilka koncernens bolag erhåller prestationer från anställda som
ersättning för egetkapitalinstrument (prestationsbaserade aktier)
i Kindred Group plc. Det verkliga värdet av de prestationer från
anställda som erhålls i utbyte mot prestationsbaserade aktier
redovisas som kostnad. Det totala belopp som ska kostnadsföras
fastställs utifrån de tilldelade prestationsbaserade aktiernas
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verkliga värde, inklusive villkor om marknadskonjunktur och
effekterna av eventuella villkor för icke-intjänande, och exklusive
effekterna av eventuella villkor för prestationer eller intjänande.
Intjäningsvillkor, andra än marknadsvillkor, inkluderas i
antaganden om antalet aktierelaterade ersättningar som
förväntas intjänas. Det totala kostnadsförda beloppet redovisas
över de aktierelaterade ersättningarnas intjänandeperiod, som
normalt är mellan ett och ett halvt och fyra år.
Vid slutet av varje redovisningsperiod granskar koncernen det
uppskattade antalet aktierelaterade ersättningar som förväntas
intjänas. Koncernen redovisar denna gransknings eventuella
inverkan på de ursprungliga uppskattningarna i resultaträkningen
med en motsvarande justering av eget kapital.
När aktiebaserad ersättning tjänas in kan bolaget utfärda nya
aktier. Erhållna intäkter, efter avdrag för eventuella direkt
hänförliga transaktionskostnader, krediteras aktiekapitalet
(nominellt värde) och överkursfonden.
Poster som påverkar jämförbarheten
Koncernen definierar jämförelsestörande poster som de poster
som, på grund av sin storlek eller natur i förhållande till både
koncernen och individuella segment, bör redovisas separat för att
ge en fullständig förståelse av koncernens underliggande
ekonomiska resultat och som bidrar till jämförbarheten av
koncernens resultat mellan olika perioder.
Jämförelsestörande poster inkluderar kostnader för
omstrukturering av personal, förvärvskostnader, rättsliga tvister,
övriga vinster/-förluster – som innefattar både valuta- och
verkligtvärdevinster, vinst på omvärdering av tidigare aktieinnehav
till verkligt värde när koncernen övertog kontrollen (i samband
med förvärvet av Relax Gaming) samt nedskrivningar.
Pensionskostnader och pensioner
Koncernen har inga definierade förmånsbestämda
pensionsplaner för anställda eller styrelseledamöter. Vissa bolag i
koncernen gör inbetalningar till avgiftsbestämda pensionsplaner
för anställda på obligatorisk eller avtalsmässig basis. Koncernen
har inga ytterligare betalningsskyldigheter när dessa inbetalningar
väl har gjorts. Koncernen tillhandahåller inte några andra
pensionsförmåner..
Skatt

Övrig information

bokslutet och det motsvarande skatteunderlag som används för
beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas
enligt balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder
redovisas i allmänhet för alla skattepliktiga temporära skillnader.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den mån det är sannolikt
att framtida skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgänglig
mot vilka avdragsgilla temporära skillnader kan utnyttjas. Sådana
tillgångar och skulder redovisas inte om temporära skillnader
uppkommer vid den initiala redovisningen (annat än vid
företagsförvärv) av övriga tillgångar och skulder i en transaktion
som varken påverkar det skattemässiga eller
redovisningsmässiga resultatet.
Uppskjutna skatteskulder redovisas för skattepliktiga temporära
skillnader som uppkommer för investeringar i dotterbolag och
intressebolag samt andelar i samriskbolag, förutom i de fall där
koncernen kan styra tidpunkten för återföringen av den
temporära skillnaden och det är sannolikt att den temporära
skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.
Det redovisade värdet för uppskjutna skattefordringar granskas
vid varje balansdag och reduceras till dess att det inte längre är
sannolikt att ett tillräckligt skattepliktigt överskott kommer att
finnas tillgängligt för att hela eller en del av skattefordran ska
kunna återvinnas.
Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas
gälla under den period då skulden regleras eller tillgången
realiseras. Uppskjuten skatt redovisas som intäkt eller kostnad i
resultaträkningen, utom i de fall då den hänför sig till poster som
redovisas direkt mot eget kapital. I sådana fall tas den uppskjutna
skatten även upp under eget kapital. Uppskjuten skatt kan kvittas
där så är lämpligt.
Goodwill
Goodwill från ett förvärv eller dotterbolag anses utgöras av
överskottet av följande över det verkliga värdet av identifierbara
nettotillgångar som förvärvats:
—överförd köpeskilling
—andelen icke-bestämmande inflytande i den förvärvade
enheten och
—det verkliga värdet på förvärvsdatumet av eventuella tidigare
aktieinnehav i den förvärvade enheten.

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatteskuld samt
förändringar i avsättningen för uppskjuten skatt.

Goodwill redovisas till anskaffningsvärde, med avdrag för
ackumulerade nedskrivningar.

Aktuell skatteskuld baseras på det skattepliktiga resultatet för
året. Det skattepliktiga resultatet skiljer sig från det resultat innan
skatt som redovisas i resultaträkningen, då detta inte omfattar
intäkts- och kostnadsposter som är skattepliktiga eller
avdragsgilla för andra år. Det omfattar inte heller poster som
aldrig är skattepliktiga eller avdragsgilla.

Övriga immateriella tillgångar

Koncernens skatteskuld för aktuell skatt beräknas enligt de
skattesatser som vid balansräkningens datum har föreskrivits
eller aviserats.
Uppskjuten skatt är den skatt som förväntas betalas eller erhållas
för skillnader mellan tillgångars och skulders redovisade värde i

Övriga immateriella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade
nedskrivningar.
Immateriella anläggningstillgångar identifierade som ett resultat
av förvärv redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 38, och
tas upp i balansräkningen per förvärvsdatumet. När de
uppkommer som ett resultat av förvärv av en utlandsverksamhet
behandlas de som tillgångar och skulder hos denna verksamhet
och omräknas till balansdagens kurs.
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(a) Utvecklingskostnader
Internt genererade utvecklingskostnader redovisas till
anskaffningsvärdet endast om samtliga följande kriterier uppfylls:
(i) En identifierbar tillgång skapas.
(ii) Avsikten är att färdigställa och använda tillgången.
(iii) Det finns möjlighet och interna resurser för att komplettera
och använda tillgången.
(iv) Det finns teknisk genomförbarhet för att färdigställa och
använda tillgången.
(v) Det är sannolikt att tillgången som skapats kommer att
generera framtida ekonomiska fördelar.
(vi) Tillgångens utvecklingskostnad kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Internt genererade utvecklingskostnader skrivs av linjärt över tre
till fem år.
I de fall där ingen internt upparbetad immateriell tillgång kan
redovisas, redovisas utvecklingskostnaderna som kostnad under
den period de uppkommer. Utgifter för forskningsverksamhet
redovisas till anskaffningsvärdet som kostnad under den period
de uppkommer.
Utvecklingskostnader som uppkommer genom förvärv avser
förvärvet av Relax Gaming och består av utvecklingen av dess
plattform och spel. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över fem år,
då styrelsen anser att det är så lång deras nyttjandeperiod är.
(b) Programvara
Förvärvade programvaror aktiveras baserat på kostnaderna för
att förvärva och implementera programvaran. Dessa tillgångar
skrivs av linjärt över deras beräknade nyttjandeperiod på tre år.
Kostnader i samband med underhåll av programvara
kostnadsförs när de uppstår.
(c) Kundrelationer
Kundrelationer har uppkommit som ett resultat av förvärv och
avser både kunddatabaser förknippade med koncernens
B2C-verksamhet och operatörsrelationer hänförliga till dess
B2B-verksamhet. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över fem år, då
styrelsen anser att det är så lång deras nyttjandeperiod är.
(d) Spellicenser
Spellicenser består av mer långsiktiga licenser som krävs för att
bedriva verksamhet på vissa marknader (främst USA),
koncessionsavtalet som innehas av Casino Blankenberge med
staden Blankenberge, samt globala exklusiva rättigheter till
slotspel (vilket innebär att dessa spel enbart får erbjudas av
koncernen). Spellicenser aktiveras på grundval av de kostnader
som uppstår för att förvärva dem. Dessa tillgångar skrivs av
linjärt över sin respektive beräknade livslängd, från åtta till femton
år.

(e) Varumärken och domäner
Varumärken och domäner har huvudsakligen tillkommit som ett
resultat av rörelseförvärv. Varumärken inkluderar Maria, 32Red
samt Relax Gaming, och vissa av iGames samlade varumärken,
medan domänerna främst avser domänerna Bingo.com och
iGame. Varumärken och domäner anses ha obestämd
nyttjandeperiod eftersom det inte finns ett förutsägbart slut på
den tidsperiod under vilken dessa tillgångar förväntas generera
nettointäkter, och de är därför inte föremål för avskrivning. De är i
stället föremål för en årlig nedskrivningsgranskning, fördelad på
kassagenererande enheter tillsammans med goodwill.
2IHWOVMZRMRKEZMGOIƼRERWMIPPEXMPPKʟRKEV
Goodwill och immateriella tillgångar som har en obestämd
nyttjandeperiod skrivs inte av. De prövas för nedskrivning varje år,
eller oftare om händelser eller förändrade omständigheter
antyder att nedskrivning är aktuell. Övriga tillgångar prövas för
nedskrivning närhelst händelser eller förändrade omständigheter
antyder att det redovisade värdet eventuellt inte kan återvinnas.
En nedskrivningsförlust redovisas till det belopp med vilket
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högre värdet av en tillgångs verkliga
värde minus avyttringskostnader och dess nyttjandevärde.
Vid nedskrivningsprövningen grupperas tillgångarna till de lägsta
nivåer där de separat kan identifieras som kassainflöden, dvs.
kassagenererande enheter. Andra icke-finansiella tillgångar än
goodwill som skrivs ned prövas för eventuell återföring av
nedskrivningen i slutet av varje rapporteringsperiod.
Intressebolag
Intressebolag är alla de bolag över vilka koncernen har ett
betydande men inte bestämmande inflytande. I allmänhet gäller
detta vid ett aktieinnehav på mellan 20 och 50 procent av
rösträtterna.
Investeringar i intressebolag har redovisats enligt
kapitalandelsmetoden. Detta betyder att koncernens andel av
intäkterna efter skatt i ett intressebolag redovisas som en del av
koncernens intäkter. Investeringar i ett sådant bolag redovisas
initialt till anskaffningsvärdet, vilket höjs eller sänks för att
redovisa koncernens andel av intressebolagets resultat efter
förvärvsdatumet.
När koncernens andel av förluster i ett intressebolag är lika med
eller överskrider dess intresse i intressebolaget redovisar
koncernen inte ytterligare förluster, såvida den inte har åtagit sig
skyldigheter eller gjort betalningar å intressebolagets vägnar.
Eventuella vinster eller förluster vid transaktioner med
intressebolag har redovisats i samma utsträckning som icke
närstående investerares intressen i intressebolaget.
Intressebolagens redovisningsprinciper har ändrats där så är
nödvändigt för att säkerställa att de är förenliga med de principer
som har antagits av koncernen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
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redovisade nedskrivningsförluster. Kostnaden inkluderar
tillgångens ursprungliga pris samt de kostnader som behövs för
att ta tillgången i bruk.
Avskrivningar redovisas så, att tillgångarnas kostnad minus
beräknat restvärde avskrivs linjärt över deras beräknade livslängd,
på följande grunder:
—Kontorsutrustning: armaturer och tillbehör, tre till tio år
—Maskinvara: tre år
Eventuell vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring av en
tillgång beräknas som skillnaden mellan försäljningsintäkterna
och tillgångens redovisade värde. Sådan vinst eller förlust
redovisas under administrationskostnader i koncernens
resultaträkning.
Tillgångars restvärden och livslängder ses över, och justeras om
så är lämpligt, vid varje balansdag.Om eventuell nedskrivning
identifieras i en tillgångs redovisade värde skrivs tillgången ned till
sitt återvinningsvärde.
Leasingavtal
Koncernens leasingavtal avser huvudsakligen kontor i Malta och
andra områden men avser även mindre utrustning. Hyreskontrakt
tecknas vanligtvis för en viss period med möjlighet till förlängning.
Leasingvillkoren förhandlas individuellt och innehåller ett brett
utbud av olika villkor. Leasingavtalen medför inga andra avtal än
säkerhetsintressen i leasade tillgångar som innehas av
leasegivaren. Leasade tillgångar får inte användas som säkerhet
för upplåningsändamål.
Koncernen utvärderar huruvida ett avtal är eller innehåller ett
leasingavtal vid tidpunkten då avtalet ingås. Ett leasingavtal ger
rätt att under en period i utbyte mot ersättning styra
användningen och i huvudsak erhålla alla ekonomiska fördelar av
en identifierad tillgång.
Vissa leasingavtal innehåller både leasing- och ickeleasingkomponenter. Dessa icke-leasingkomponenter är
vanligtvis kopplade till tjänster för anläggningsförvaltning på
kontor. Koncernen har valt att dela upp leasingkomponenterna i
leasingkomponenter och icke-leasingkomponenter baserat på
deras relativa fristående priser.
Vid leasingperiodens början redovisar koncernen en nyttjanderätt
och leasingskuld i koncernens balansräkning. Nyttjanderätten
värderas till anskaffningsvärdet, som utgörs av den första
värderingen av leasingskulden, kostnader för återställande och
eventuella leasingbetalningar som gjorts före leasingavtalets
startdatum (exklusive eventuella erhållna incitament).
Koncernen skriver av nyttjanderätten direkt från leasingavtalets
startdatum till det tidigare när nyttjandeperioden för
nyttjanderättstillgången eller leasingperioden har löpt ut.
Förväntade nyttjandeperioder fastställs genom referenser till
jämförbara ägda tillgångar eller leasingperioden, om den är
kortare. Betydande uppskattningar av restvärden och
uppskattningar av nyttjandeperioder ses över, och ändras vid
behov, minst en gång om året.

Övrig information

Koncernen prövar också nyttjanderätten för nedskrivning när
sådana indikatorer finns.
Vid ingången av året värderar koncernen leasingskulden till
nuvärdet av de leasingbetalningar som inte betalats vid den
aktuella tidpunkten. Leasingbetalningarna diskonteras med den
ränta som är implicit i leasingavtalet. Om denna ränta inte är lätt
att fastställa, vilket i allmänhet är fallet för leasingavtal i
koncernen, används hyrestagarens inkrementella låneränta.
Denna ränta är vad den enskilda hyrestagaren skulle behöva
betala för att låna de medel som krävs för att erhålla en tillgång
av liknande värde som nyttjanderättstillgången i en liknande
ekonomisk miljö med liknande villkor, säkerhet och villkor. För att
fastställa den inkrementella låneräntan använder koncernen
nyligen erhållen finansiering från tredje part och justerar för
poster som är specifika för varje leasingavtal, såsom löptid, land
och valuta.
Leasingbetalningar som ingår i beräkningen av leasingskulden
utgörs av fasta betalningar (inklusive i sak fasta betalningar),
rörliga betalningar baserade på ett index eller en ränta och
betalningar som härrör från optioner som rimligen kan utnyttjas.
Efter den första beräkningen redovisas leasingskulder till
upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Skulden
minskas med leasingbetalningar som fördelas mellan
kapitalkostnader och finansiella kostnader.
Finansieringskostnaden är resultatet som ger en konstant
periodisk ränta på återstoden av leasingskulden för varje period.
Leasingskulden omvärderas när leasingbetalningarna ändras, till
exempel förändringar i leasingbetalningarna till följd av en
förändring av leasingperioden eller en ändring i bedömningen av
en option att köpa en leasad tillgång. De omvärderade
leasingbetalningarna diskonteras med koncernens inkrementella
kreditränta vid omvärderingsdatumet när räntan som är implicit i
leasingavtalet inte enkelt kan fastställas. Beloppet för
omvärderingen av leasingskulden återspeglas som en justering
av det redovisade värdet på nyttjanderätten, undantaget är när
det redovisade värdet på nyttjanderätten har minskats till noll och
eventuella överskott sedan redovisas i koncernens
resultaträkning.
Leasingbetalningar kan också ändras när det sker förändringar i
ett index eller en kurs som används för att fastställa dessa
betalningar, t.ex. förändringar i marknadshyran efter en översyn
av marknadshyran. Leasingskulden omvärderas endast när
justeringen av leasingbetalningarna träder i kraft och de
reviderade avtalsenliga betalningarna för återstoden av
leasingperioden diskonteras med en oförändrad
diskonteringsränta.
Betalningar i samband med kortfristig leasing av lokaler och
utrustning redovisas linjärt som en kostnad i koncernens
resultaträkning. Kortfristiga leasingavtal är leasingavtal med en
löptid på högst 12 månader.
Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar till verkligt värde
via resultaträkningen eller till upplupet anskaffningsvärde.
Klassificeringen beror på det ändamål för vilket de finansiella
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uppskattade framtida kassaflöden, diskonterat enligt den
ursprungliga effektiva räntesatsen.

tillgångarna förvärvades. Koncernen fastställer klassificeringen
av sina finansiella tillgångar vid den initiala redovisningen.

Likvida medel omfattar kassabehållning, omedelbart tillgängliga
banktillgodohavanden, leverantörer av betalningslösningar och
andra kortfristiga höglikvida placeringar med ursprunglig löptid på
högst tre månader. I likvida medel ingår medel som koncernen inte
kan använda för den dagliga verksamheten. Dessa medel har
avsatts av koncernen för att täcka vissa kundtillgodohavanden
enligt kraven i lokala lagar och bestämmelser.

Finansiella tillgångar avförs när rätten att erhålla kassaflöden från
investeringarna har löpt ut eller överförts och koncernen
väsentligen har överfört ägandets alla risker och fördelar.
(a) Finansiella tillgångar till verkligt värde i resultaträkningen
Finansiella tillgångar till verkligt värde i resultaträkningen
inkluderar optioner för konvertibla låneinstrument och
valutaterminskontrakt, vilka båda behandlas som derivat. För
valutaterminskontrakt klassificerar koncernen dessa som
”innehas för handel” när de inte uppfyller kriterierna för
säkringsredovisning. Finansiella tillgångar som redovisas till
verkligt värde via resultaträkningen redovisas initialt till verkligt
värde, och transaktionskostnaderna kostnadsförs i koncernens
resultaträkning. Dessa tillgångar omvärderas därefter till verkligt
värde med eventuella vinster eller förluster som redovisas i
koncernens resultaträkning under övrigt resultat. De redovisas
som omsättningstillgångar i den mån de förväntas regleras inom
12 månader efter rapportperiodens slut.
(b) Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar till upplupet
anskaffningsvärde endast om båda av följande kriterier är
uppfyllda:
—tillgången innehas i en affärsmodell vars syfte är att inkassera
de avtalsenliga kassaflödena och
—avtalsvillkoren ger upphov till kassaflöden som endast är
betalningar av kapital och ränta.
Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde omfattar
kundfordringar och övriga fordringar, likvida medel och
låneinstrument för konvertibla obligationer i koncernens
balansräkning. Lån och fordringar med längre löptider än 12
månader efter balansdagen klassificeras som
anläggningstillgångar. Finansiella tillgångar till upplupet
anskaffningsvärde redovisas initialt till verkligt värde plus
transaktionskostnader.
På balansdagen gör koncernen en framtida bedömning av de
förväntade kreditförlusterna i samband med dess finansiella
tillgångar till upplupet anskaffningsvärde. Mer information finns i
not 2F.
Kundfordringar och övriga fordringar
Andra kundfordringar redovisas initialt till verkligt värde och
värderas därefter till upplupet anskaffningsvärde enligt
effektivräntemetoden, minus förväntade kreditförluster. Som
indikatorer på att fordringen är nödlidande anses betydande
ekonomiska svårigheter för gäldenären, sannolikhet att
gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomföra ekonomiska
omorganiseringar samt uteblivna eller förfallna betalningar (mer
än 30 dagar försenade). Avsättningsbeloppet är skillnaden mellan
tillgångarnas redovisade värde och det aktuella värdet av
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Finansiella intäkter redovisas under banktillgodohavanden enligt
effektivräntemetoden när de är upplupna.
Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Merkostnader som är
direkt hänförbara till nyemission av aktier redovisas i eget kapital
som ett avdrag, efter skatt, från intäkterna. Om ett bolag inom
koncernen köper bolagets egna aktiekapital dras den erlagda
ersättningen, inklusive eventuella direkt hänförliga merkostnader
(efter inkomstskatt), av från kapital hänförligt till bolagets
aktieägare tills aktierna makuleras eller utfärdas på nytt. Om
sådana aktier senare utfärdas på nytt inkluderas eventuell erhållen
ersättning, efter avdrag för eventuella direkt hänförliga
inkrementella transaktionskostnader samt relaterade
inkomstskatteeffekter, i kapital hänförligt till bolagets aktieägare.
Aktieutdelning
Utdelningar redovisas som skuld för den period då utdelningarna
godkänns av bolagets aktieägare. Interimsutdelningar redovisas
när de utbetalas.
Finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras som finansiella skulder till verkligt
värde via resultaträkningen eller som finansiella skulder
värderade till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen fastställer
klassificeringen av sina finansiella skulder vid den initiala
redovisningen.
Koncernen avför en finansiell skuld från sin balansräkning när det
åtagande som anges i avtalet eller uppgörelsen uppfylls, upphävs
eller löper ut.
De redovisas som kortfristiga skulder i den mån de förväntas
regleras inom 12 månader efter rapportperiodens slut.
(a) Finansiella skulder till verkligt värde i resultaträkningen
Finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen
redovisas i balansräkningen till verkligt värde med vinster eller
förluster redovisade i koncernens resultaträkning.
Förutbetalda intäkter
Förutbetald intäkt, som motsvarar en intäkt som kan mätas
tillförlitligt men där transaktioner inte har avslutats vid
balansdagen, klassificeras som finansiell skuld till verkligt värde
genom vinst och förlust. Det redovisas initialt till verkligt värde
och omvärderas därefter till verkligt värde med vinster eller
förluster som redovisas i koncernens resultaträkning.
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Villkorad köpeskilling
Villkorade köpeskillingar har uppkommit genom förvärvet av
Relax Gaming under 2021. Villkorad köpeskilling redovisas per
förvärvsdatumet till verkligt värde, och förändringar i verkligt
värde som uppkommer efter det redovisas i koncernens
resultaträkning. Om betalningen av någon del av den kontanta
köpeskillingen senareläggs diskonteras de belopp som ska
betalas i framtiden till nuvärdet per förvärvsdatumet.
Finansiella derivatinstrument
Finansiella derivatinstrument, som utgörs av
valutaterminskontrakt, som inte uppfyller kriterierna för
säkringsredovisning, klassificeras som ”innehas för handel” i
redovisningssyfte och redovisas initialt till verkligt värde och
omvärderas därefter till verkligt värde med vinster eller förluster
som redovisas i koncernens resultaträkning under övrigt resultat.
(b) Finansiella tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde
redovisas initialt till verkligt värde minus transaktionskostnader
och värderas därefter till upplupet anskaffningsvärde enligt
effektivräntemetoden. Upplupet anskaffningsvärde beräknas
med hänsyn till alla eventuella emissionskostnader samt varje
eventuell under- eller överkurs vid reglering. Vinster och förluster
till följd av återköp, reglering eller annullering av skulder redovisas
under finansiella kostnader.
0ʟRSGLƼRERWMIPPEOSWXREHIV
Lån redovisas initialt till verkligt värde efter avdrag för uppkomna
transaktionskostnader. Lån redovisas därefter till upplupet
anskaffningsvärde. Eventuella skillnader mellan intäkterna (efter
avdrag för transaktionskostnader) och inlösenvärdet redovisas i
koncernens resultaträkning över låneperioden enligt
effektivräntemetoden. Lån klassificeras som kortfristiga skulder
såvida inte koncernen har en ovillkorlig rättighet att skjuta upp
regleringen av skulden i minst 12 månader efter balansdagen.
Räntor och andra låneavgifter redovisas under finansiella
kostnader i koncernens resultaträkning.
Leverantörsskulder och övriga skulder samt
kundtillgodohavanden
Leverantörsskulder och övriga skulder samt
kundtillgodohavanden redovisas initialt till verkligt värde och
värderas sedan till upplupet anskaffningsvärde enligt
effektivräntemetoden.
Kvittning
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och nettobeloppet
redovisas i koncernens balansräkning när det finns en juridiskt
genomdrivbar rättighet att kvitta de redovisade beloppen mot
samt en avsikt att antingen reglera på nettobasis eller att
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en nuvarande legal
eller konstruktiv förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är
sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
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reglera förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Avsättningar värderas till nuvärdet efter ledningens bästa
uppskattning av de utgifter som krävs för att reglera den
nuvarande förpliktelsen vid rapportperiodens slut. Den
diskonteringsränta som används för att fastställa nuvärdet av
långfristiga avsättningar är en diskonteringsränta före skatt som
återspeglar nuvarande marknadsvärderingar av pengars nuvärde
och de specifika riskerna med skulden. Ökningen av avsättningen
till följd av tidens gång redovisas som en del av övriga
rörelsekostnader i koncernens resultaträkning.
Säkringsverksamhet
Koncernen använder säkringsredovisning, i form av en
nettoinvesteringssäkring, för att minska risken för exponering
mot valutakursfluktuationer för lån denominerade i utländska
valutor.
När säkringsrelationen ingås dokumenterar koncernen den
ekonomiska relationen mellan säkringsinstrumentet och de
säkrade posterna, inklusive huruvida förändringar i kassaflödena
för de säkrade instrumenten förväntas kvitta förändringar i
kassaflödena för de säkrade posterna. Koncernen dokumenterar
sitt mål med riskhanteringen och strategin för att genomföra
säkringstransaktionerna.
Alla vinster och förluster på säkringsinstrument hänförliga till den
effektiva delen av säkringen redovisas i vinst på
nettoinvesteringssäkring under övrigt totalresultat och
ackumuleras i valutaomräkningsreserven i eget kapital. Dessa
omklassificeras sedan till koncernens resultaträkning när
utlandsverksamheten delvis avyttras eller säljs.
Koncernen bedömde ”effektiviteten” i nettoinvesteringssäkringen
i enlighet med kraven i IFRS 9, och som en följd av detta
redovisas orealiserade vinster och förluster som uppkommer vid
omräkningen av koncernens lån under övrigt totalresultat när
nettoinvesteringssäkringen bedöms vara ”effektiv”. Vinster och
förluster redovisas i koncernens resultaträkning, under finansiella
kostnader eller finansiella intäkter, i den mån som säkringen är
ineffektiv.

2B: Viktiga uppskattningar och bedömningar för
redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas fortlöpande och
baseras på tidigare erfarenheter och andra faktorer, inklusive
förväntningar om framtida händelser som under
omständigheterna anses vara rimliga. Koncernen gör
uppskattningar och antaganden om framtiden och de
resulterande uppskattningarna i redovisningen stämmer, per
definition, sällan exakt med motsvarande faktiska resultat. Nedan
diskuteras de uppskattningar och antaganden som medför en
avsevärd risk för väsentliga justeringar av tillgångars och skulders
redovisade värden under nästa räkenskapsår.
Nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar
Koncernen prövar årligen om goodwill och övriga immateriella
tillgångar med obestämd nyttjandeperiod har minskat i värde, i
enlighet med de redovisningsprinciper som anges på sidorna 137
Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Kindred Group plc _ 141

Noter till koncernbokslutet
fortsättning

2B: Viktiga uppskattningar och bedömningar för
redovisningsändamål
fortsättning
och 138. Det redovisade värdet för dessa tillgångar visas i
tabellen i not 11 på sidan 150. Det återvinningsbara värdet för
kassagenererande enheter har fastställts utifrån beräkningar av
nyttjandevärdet, som förutsätter att uppskattningar som
EBITDA-marginal, riskjusterad diskonteringsfaktor och långfristig
tillväxttakt används.
Inkomstskatter
Koncernen är skyldig att betala inkomstskatt i flera länder. På
grund av den ökade komplexiteten i koncernen och den
internationella skattemiljön, är fastställandet av koncernens
avsättning för inkomstskatter föremål för ökad komplexitet och
osäkerhet som kräver betydande uppskattning och bedömning.
Detta kan ge upphov till osäkra skattemässiga behandlingar som
kan kräva redovisning av aktuella och/eller uppskjutna skatter i
enlighet med IFRIC 23. Koncernen har redovisat
skatteavsättningar som grundar sig på ledningens bästa
förutsägelse om hur osäkerheten ska lösas efter att ha beaktat all
tillgänglig information och, i förekommande fall, efter att ha tagit
hänsyn till extern rådgivning. På grund av osäkerheten i sådana
avsättningar är det möjligt att det kan krävas en justering av det
redovisade värdet av den skuld som redovisats till följd av
uppskattningen vid en senare tidpunkt. Se not 8 för ytterligare
detaljer.
Om en osäker skattemässig behandling skulle bestå vid
räkenskapsårets utgång, kommer koncernen att överväga om det
är sannolikt att en skattemyndighet accepterar den osäkra
skattemässiga behandling som koncernen har valt. Koncernen
kommer att överväga om alla osäkra skattemässiga
behandlingar ska övervägas separat eller om de ska beaktas
tillsammans baserat på koncernens bedömning av vad som ger
en bättre förutsägelse om hur osäkerheten ska lösas. Vid
fastställandet av sannolikheten för att skattemyndigheten ska
acceptera den osäkra skattemässiga behandlingen, utgår
koncernen från att skattemyndigheten kommer att granska alla
belopp som rapporteras till den och kommer att ha full
kännedom om all relaterad information under sin granskning.
Juridiska förutsättningar
Koncernen är aktiv på ett antal marknader där dess verksamhet
riskerar att bli föremål för rättsprocesser enligt beskrivningen på
sidorna 109 till 112. Under sådana omständigheter kan det
potentiella resultatet ofta vara okänt. Koncernen använder därför
ledningens erfarenhet och aktuella kunskaper om situationen för
att rutinmässigt uppskatta de ekonomiska konsekvenserna. Se
not 18. Dessa uppskattningar görs med hjälp av ledningens
erfarenhet och nuvarande insikter om situationen, samt genom
jämförelser med andra poster av liknande art på marknaden.
Aktivering av utvecklingskostnader
Koncernen aktiverar internt genererade utvecklingskostnader,
dvs. lönekostnader för dem som arbetar med utveckling och
förbättring av plattformen, i enlighet med den relevanta
redovisningspolicyn på sidan 138. Vid bedömningen av kriterierna
för redovisning av dessa immateriella tillgångar utövar ledningen
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en viss grad av bedömning, bland annat angående sannolikheten
att den skapade tillgången kommer att generera framtida
ekonomiska fördelar, och för att säkerställa att de fortfarande
uppfyller dessa kriterier. System och kontroller finns på plats för
att kunna omfatta denna bedömning genom spårning av varje
projekt. Bokfört nettovärde för dessa internt genererade
utvecklingskostnader den 31 december 2021 uppgick till 36,7
(2020: 27,5) miljoner GBP.
Värdering av immateriella anläggningstillgångar i rörelseförvärv
Koncernen gör bedömningar för att fastställa verkligt värde på
förvärvade immateriella anläggningstillgångar i rörelseförvärv.
Sådana tillgångar innefattar varumärken, kundrelationer, domäner
och aktiverade utvecklingskostnader. Bedömningar görs utifrån
etablerade värderingstekniker, som Relief from Royalty-metoden
för varumärken, tillförlitliga jämförelsedata från branschen samt
koncernens branschexpertis och specialistkunskaper. Se not 11
för mer information.
Villkorad köpeskilling vid rörelseförvärv
Koncernen gör bedömningar för att fastställa verkligt värde på
villkorade köpeskillingar som en del av ett rörelseförvärv. Totala
villkorade köpeskillingar den 31 december 2021 uppgick till 79,4
(2020: noll) miljoner GBP. I not 15 finns mer information om arten
av dessa bedömningar i relation till balansen under året.

',ERXIVMRKEZƼRERWMIPPEVMWOIV
Finansiella riskfaktorer
Koncernens verksamhet medför olika slag av finansiella risker:
marknadsrisk (inklusive valutarisk och ränterisk), kreditrisk och
likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringsprogram
fokuserar på oförutsägbarheten inom koncernens marknader
och strävar efter att minimera eventuella ogynnsamma effekter
på koncernens finansiella resultat. Hanteringen av finansiella
risker leds av finansteamet, som rapporterar via finanschefen till
styrelsen. Styrelsen övervakar strategiska beslut, inklusive
hanteringen av koncernens kapitalstruktur. Mer information om
koncernens huvudsakliga risker finns på sidorna 50 till 53.
Marknadsrisker
Marknadsrisker avser risken att koncernen förlorar pengar på sin
B2B-verksamhet på grund av ogynnsamma resultat i de
evenemang som koncernen erbjuder odds för. Koncernen har
antagit särskilda riskhanteringsprinciper som reglerar den
maximala risknivån för varje sport eller evenemang där
koncernen erbjuder odds. Resultaten för de mest populära lagen i
större fotbollsligor utgör den främsta marknadsrisken. Genom
diversifiering, vilket är en mycket viktig del av koncernens
verksamhet, fördelas risken över ett stort antal evenemang och
sporter.
När det gäller spel på andra produkter utsätter sig koncernen
vanligtvis inte för någon betydande finansiell risk, förutom den
risk för bedrägliga transaktioner som nämns under kreditrisk på
nästa sida.
Valutarisker
Koncernen verkar internationellt och exponeras, utöver GBP, mot
valutarisker som uppstår i samband med olika

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

valutaexponeringar, främst med avseende på euro, svenska
kronor, US-dollar, norska kronor, danska kronor och australiska
dollar. Valutarisker förekommer i samband med framtida
kommersiella transaktioner samt redovisade tillgångar och
skulder.
Koncernens kassaflöden från den löpande verksamheten utgör
ett naturligt skydd mot valutarisker, eftersom insättningar och
utbetalningar till kunder i olika regioner matchas i samma valuta.
På grund av omfattningen av koncernens verksamhet, inklusive
betydande inkomster och utgifter i många olika valutor, och det
faktum att kunder kan handla med koncernen i andra valutor än
valutan i det land där de är bosatta, är det inte praktiskt möjligt att
differentiera effekten av enskilda kursförändringar på
rörelseresultatet.
Under 2021 försvagades växelkursen för EUR mot GBP med 7,0
procent (från 1,112 EUR per GBP till 1,190 EUR per GBP).
Växelkursen för SEK försvagades med 9,3 procent (från en kurs
på 11,161 SEK per GBP till en kurs på 12,199 SEK per GBP). Dessa
förändringar i några av koncernens viktigaste handelsvalutor
bidrog till den generella valutakursförlust för verksamheten som
redovisas i övrigt resultat och framgår av not 4 på sidorna 147
och 148.
Koncernens kassaflöden från den löpande verksamheten utgör
ett naturligt skydd mot valutarisker, eftersom insättningar och
utbetalningar till kunder i olika regioner matchas i samma valuta.
Koncernen övervakar valutakursexponeringar på poster som
likvida medel, kundtillgodohavanden, kundfordringar och övriga
fordringar samt leverantörsskulder och övriga skulder, och
hanterar dem inom de föreskrivna gränserna genom
användningen av valutaterminskontrakt, enligt godkännande från
styrelsen. Dessa innehas för att säkra de ovannämnda
valutaexponeringarna i koncernen. Ingen säkringsredovisning
tillämpas på dessa derivat, som redovisas till verkligt värde med
förändringar i koncernens resultaträkning. Mer valutarelaterad
information om kundtillgodohavanden finns i not 19 på sidan 156.
Koncernen har vid årets slut tillgång till en rullande lånekredit i
flera valutor, varav 69,6 miljoner GBP är outnyttjat (se not 20 på
sidan 156 för mer information). När koncernen utnyttjar krediten
uppkommer en valutaomräkningsexponering hänförlig till den
finansiella skulden.
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter
Från den 1 januari 2021 använder koncernen säkringsredovisning,
i form av en nettoinvesteringssäkring, för att minska risken för
exponering mot valutakursfluktuationer för lån denominerade i
utländska valutor.
Så som det anges i not 20 är detta i relation till de delar av
koncernens lån vid utgången av räkenskapsåret som är
denominerade i EUR och SEK. Fram till den 31 december 2020
redovisades dessa vinster och förluster i koncernens
resultaträkning och uppgick till en förlust om 8,7 miljoner GBP för
räkenskapsåret 2020. Från den 1 januari 2021 redovisas dessa
vinster och förluster i övrigt totalresultat när
nettoinvesteringssäkringen bedöms vara ”effektiv”. I den mån
som säkringen är ineffektiv redovisas vinster och förluster i

Övrig information

koncernens resultaträkning, under finansiella kostnader eller
finansiella intäkter.
Effekterna av säkringsinstrument relaterade till utländska valutor
på koncernens finansiella ställning och resultat är som följer:
Redovisat värde (långfristiga lån) (GBP
m)
Redovisat värde (EUR m)
Redovisat värde (SEK m)
Säkringskvot
Förändringar i redovisat värde som ett
resultat av valutakursförändringar,
sedan den 1 januari redovisat i övrigt
totalresultat (GBP m)
Förändringar i värde på säkrade poster
som används för att säkra
effektiviteten (GBP m)
Viktad genomsnittlig säkrad kurs för
året (EUR:GBP)
Viktad genomsnittlig säkrad kurs för
året (SEK:GBP)

2021

2020

81,6
62,0 EUR
371,0 SEK
1:1

–
–
–
–

-6,4

–

6,4

–

1,165

–

11,834

–

Hur effektiva säkringarna är avgörs när säkringsrelationerna
ingås, och genom regelbundna framåtriktade bedömningar av
effektiviteten, för att säkerställa att det finns en ekonomisk
relation mellan den säkrade posten och säkringsinstrumentet.
Ränterisker
Koncernen är exponerad för fluktuationer i räntorna genom sina
lån som löper med rörlig ränta. Ökningar av EURIBOR (eller
relevant motsvarande interbankränta som erbjuds för lån
denominerade i andra valutor) skulle öka räntekostnaderna för
alla utestående och framtida uttag från koncernens revolverande
kreditfacilitet, men sådana ökningar förväntas inte ha någon
väsentlig påverkan på koncernen.
Den övervägande delen av koncernens likvida resurser hålls på
transaktionskonton för att ge den nödvändiga likviditet som krävs
för att finansiera koncernens verksamhet. Koncernens
räntebärande tillgångar och skulder är därför inte exponerade för
några större ränterisker.
Kreditrisker
Koncernen hanterar kreditrisker på ett koncernövergripande plan.
Koncernen hanterar kreditrisker med avseende på likvida medel
genom att använda ett stort antal leverantörer av banktjänster
och betalningslösningar. Se not 2F på nästa sida.
Gällande B2C-verksamheten erbjuder inte koncernen kredit till
några kunder, därför uppkommer den enda exponeringen mot
kreditrisker med avseende på dess sportspelsverksamhet i den
begränsade handelsverksamhet som koncernen då och då
bedriver med andra parter för att kvitta sin exponering. Med
avseende på spel på andra produkter arbetar koncernen med att
litet antal samarbetspartners och kan vid varje given tidpunkt ha
en låg grad av kreditexponering.
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Per december 2021

Den främsta kreditrisk som koncernen står inför i sin
spelverksamhet härrör från risken för bedrägliga transaktioner
samt de handläggningsavgifter (chargebacks) från banker och
kreditinstitut. Koncernen har en avdelning för att upptäcka
bedrägerier (inom Player Sustainability-teamet) som är
oberoende i förhållande till Finansfunktionen och som utreder
samtliga fall som anmäls och även övervakar den övergripande
nivån av sådana transaktioner i samband med förändringar i
koncernen, vare sig det är i termer av nya marknader, nya
produkter eller nya betalningsleverantörer.
I sin B2B-verksamhet är koncernen exponerad för kreditrisker
med avseende på sina kundfordringar, där ett misslyckande från
motparterna att uppfylla sina åtaganden skulle kunna leda till en
finansiell förlust för koncernen. Koncernen hanterar sin
motpartsrisk genom att övervaka förfallostrukturen för sina
kundfordringar och begränsa tjänsterna för dem som står utanför
de vanliga betalningsvillkoren.
Likviditetsrisker
En omdömesgill hantering av likviditetsrisker innebär att
koncernen håller sig med tillräckliga likvida medel och
finansieringsmöjligheter för verksamheten. Koncernen
upprätthåller alltid ett saldo av likvida medel som överstiger
kundtillgodohavanden. Per den 31 december 2021 översteg
koncernens kortfristiga skulder omsättningstillgångarna med
14,8 (2020: omsättningstillgångarna översteg kortfristiga skulder
med 33,0) miljoner GBP. Koncernen säkerställer en tillräcklig
likviditet genom fortlöpande kassaflödesprognoser, styrelsens
godkännande av investeringsbeslut samt avtal om lämpliga
finansieringsfaciliteter. Dessa prognoser visar att koncernens
kassaflödesställning är positiv. Den 31 december 2021 uppgick
den icke-utnyttjade revolverande kreditfaciliteten till 69,6 (2020:
160,0) miljoner GBP. Koncernen övervakade även efterlevnaden
av lånevillkoren för instrumenten i fråga, och koncernen har till
fullo uppfyllt alla sådana villkor. Se not 20 på sidorna 156 och 157
för mer information om koncernens kreditfaciliteter och villkor.
Tabellen nedan visar koncernens finansiella skulder baserat på
återstående löptid per balansdagen. Beloppen i tabellen gäller
avtalsenliga odiskonterade kassaflöden. Ytterligare information
om koncernens finansiella skulder finns även i noterna 15 och 17.

(GBP m)

Mindre
än 1 år

Mellan
1 och 5
år

Totalt

291,7

204,3

As at December 2020

5+ år

Mindre
än 1 år

Mellan
1 och 5
år

5+ år

0,8

257,4

166,0

8,1

1 Exklusive icke-finansiella skulder som andra skatter och sociala avgifter. 2020 års
siffror har också uppdaterats i linje med de förändringar som beskrivs i not 32.

2D: Kapitalriskhantering
Koncernens kapitalstruktur består av kassa och likvida medel,
upplåning och totalt eget kapital hänförligt till ägarna.
Koncernens mål med kapitalförvaltningen är att säkerställa att
den har tillräcklig likviditet för att hantera sina affärs- och
tillväxtmål samtidigt som avkastningen till aktieägarna
maximeras genom optimering av användningen av skulder och
eget kapital. Likviditet är nödvändig för att möta koncernens
befintliga allmänna kapitalbehov, finansiera koncernens tillväxtoch expansionsplaner och genomföra vissa
kapitalmarknadsaktiviteter, inklusive återbetalning av skulder och
investeringsaktiviteter.
Koncernen har historiskt sett uppfyllt sina likviditetsbehov genom
kassaflöde från verksamheten och extern finansiering.
Sistnämnda har främst sökts för att finansiera
affärsutvecklingsverksamheten, såsom förvärv. Styrelsen fattar
alla relevanta beslut om investeringsmöjligheter och om
ytterligare extern finansiering ska ske. Koncernens nuvarande
mål är att uppfylla alla kortfristiga likviditets- och kapitalkrav från
det kassaflöde som genereras från verksamheten och att
optimera kapitalstrukturen och kapitalkostnaden.
Koncernen värderar och övervakar sin belåning främst genom
användning av nettoskulden i förhållande till EBITDA, som ett av
de finansiella villkor som ingår i de revolverande kreditfaciliteter
som beskrivs på sidan 156. Förhållandet mellan nettokassa/
(nettoskulden) till EBITDA per den 31 december 2021 var 0,22
(2020: 0,38) miljoner GBP. Koncernen har under året till fullo
efterlevt alla sådana villkor inom ramen för låneavtalen och
förväntar sig att fortsätta efterleva dem under hela låneperioden.

2E: Uppskattning av verkligt värde

5+ år

Mindre
än 1 år

Mellan
1 och 5
år

5+ år

–

–

5,4

–

–

Det redovisade värdet minus avsättningen för nedskrivning av
kundfordringar och övriga fordringar samt leverantörsskulder och
andra skulder antas motsvara deras verkliga värden. Det verkliga
värdet av finansiella skulder för redovisningsändamål uppskattas
genom diskontering av framtida avtalsenliga kassaflöden enligt
den rådande marknadsränta som finns tillgänglig för koncernen
för liknande finansiella instrument. Ytterligare information om
uppskattningar av verkligt värde finns i not 15 på sidan 154.

157,4

–

–

158,7

–

–

2F: Nedskrivningar av och kreditvärdighet hos
ƼRERWMIPPEXMPPKʟRKEV

Kundtillgodohavanden

72,0

–

–

77,5

–

–

Leasingskulder

13,1

44,9

0,8

12,1

45,1

8,1

Villkorad köpeskilling
Lån

41,1
3,3

38,3
121,1

–
–

–
3,7

–
120,9

–
–

Per december 2021

(GBP m)

Förutbetalda intäkter
Leverantörsskulder
och andra skulder1

Mindre
än 1 år

Mellan
1 och 5
år

4,8

As at December 2020
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Koncernen har två typer av finansiella tillgångar som omfattas av
den förväntade kreditförlustmodellen:
—kortfristiga och icke-kortfristiga fordringar värderade till
upplupet anskaffningsvärde
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—likvida medel, som främst består av belopp som innehas av
banker och betalningsleverantörer, värderade till upplupet
anskaffningsvärde.
Koncernen bedömer sannolikheten för fallissemang hos en
tillgång vid det första redovisningstillfället.Samtliga ovannämnda
faktorer ansågs ha låg kreditrisk vid det första
redovisningstillfället. Koncernen bedömer sedan om det skett en
betydande ökning av kreditrisken löpande under varje
rapportperiod.
För att bedöma om det finns en betydande ökning av kreditrisken
jämför koncernen risken för att ett fallissemang inträffar på
tillgången per rapporttillfället med risken för försumlighet som vid
tidpunkten för det första redovisningstillfället. Koncernen tar
hänsyn till tillgänglig rimlig och stödjande framåtblickade
information, bland annat följande:
—externa kreditvärderingar (i den mån de är tillgängliga),
—faktiska eller förväntade betydande negativa förändringar i
affärsmässiga, finansiella eller ekonomiska förhållanden som
förväntas orsaka en betydande förändring av motpartens
förmåga att uppfylla sina skyldigheter, och
—betydande förändringar i motpartens beteende, t.ex.
betalningsstatus.
Oberoende av ovanstående analys förutsätts en ökning av
kreditrisken föreligga om en gäldenär är mer än 30 dagar sen
med en avtalsenlig betalning som har förfallit.
Finansiella tillgångar skrivs av när det inte finns någon rimlig
förväntan på indrivning, såsom att en gäldenär inte har någon
plan för återbetalning med företaget. Koncernen bedömer ett lån
eller en fordran för avskrivning när en gäldenär inte gjort
avtalsenliga betalningar mer än 120 dagar efter förfallodagen.
Där lån eller fordringar har avskrivits fortsätter koncernen att
bedriva indrivningsåtgärder för att försöka att återkräva fordran.
Där återvinning görs redovisas den i resultaträkningen.
Bedömningen av förlustavdrag för finansiella tillgångar baseras
på antaganden om risk för fallissemang och förväntad
förlustnivå. Koncernen bedömer dessa antaganden utifrån
koncernens tidigare historia och befintliga marknadsförhållanden
samt framåtblickande uppskattningar vid slutet av varje
rapportperiod. Inga väsentliga förändringar av
bedömningstekniker eller antaganden gjordes under
rapportperioden.
Eftersom koncernen inte har några betydande kundfordringar är
dess huvudsakliga kreditrisk i relation till likvida medel. Likvida
medel värderas vid 12 månaders förväntade kreditförluster
eftersom kreditrisken (dvs. risken för att kreditrisken inträffar
under det finansiella instrumentets förväntade livslängd) inte har
ökat nämnvärt sedan det första redovisningstillfället.
Koncernen använder sig av ett stort antal banker och leverantörer
av betalningslösningar, både för att ge maximal tillgång till
marknader och göra det smidigt för kunderna och för att
säkerställa att kreditrisken i bankrelationerna sprids. Koncernen
övervakar ständigt sin kreditrisk hos sina bankpartner och hade
inte några förluster under 2021 till följd av bankkrascher.

Övrig information

Kreditvärdigheten för koncernens huvudsakliga bankpartner per
den 31 december 2021 och 2020, baserat på offentliggjorda
uppgifter från Fitch, är som följer:
(GBP m)

AAA+
A
ABBB+
BBB
BB+
Ej värderade1
Summa likvida medel

Per den 31
december 2021

Per den 31
december 2020

25,8
110,0
18,1
13,2
0,7
28,0
–
74,8
270,6

13,2
149,1
1,2
5,3
2,4
13,4
2,5
113,4
300,5

1 Ej värderade består av betalningslösningsleverantörer där kreditrisken hanteras
genom en spridning av koncernens medel mellan ett antal leverantörer som är
väletablerade i branschen.

Den maximala exponeringen för kreditrisk avseende kontanter
och likvida medel samt kundfordringar och övriga fordringar
utgörs av det redovisade värdet.

3: Rörelsesegment
Ledningen har fastställt rörelsesegmenten utifrån de rapporter
som har granskats av koncernchefen och koncernledningen och
överlämnats till styrelsen. Dessa används för att fatta strategiska
beslut.
Efter förvärvet av Relax Gaming under året, samt införandet av en
ny B2B-intäktsström som kompletterar den befintliga B2Cintäktsströmmen har ledningen gått tillbaka och uppdaterat sitt
interna rapporteringssystem i syfte att kunna fatta strategiska
beslut, och omdefinierade därefter rörelsesegmenten.
Koncernens verksamhet är nu uppdelad i två rörelsesegment,
som är Kindred-koncernen exklusive Relax Gaming, som består
av B2C-intäktsströmmarna, och Relax Gaming som utgör
B2B-intäktsströmmarna. B2B-intäktsströmmarna som har
redovisats för året avser 3-månadersperioden sedan förvärvet av
Relax Gaming den 1 oktober 2021.
B2C-rörelsesegmentet får sina intäkter från sportspel på nätet,
kasino och spel, poker och övriga produkter (inklusive bingo och
andra spel). På grund av B2C-verksamhetens omfattning görs
ytterligare analyser internt för att kunna fatta strategiska beslut.
Ledningen betraktar i första hand B2C-verksamheten utifrån ett
regionalt perspektiv, vilket understryker de olika
landsledningarnas roll i att driva verksamheten framåt.
Produkterna är också en viktig del av koncernens operativa
matris. Information om den här underavdelningen av segmenten
lämnas också på nästföljande sida.
B2B-rörelsesegmentet får sina intäkter från mjukvarulösningar
och produktutveckling för spelbranschen och dess resultat
granskas inte utifrån den geografiska spridningen, och den ligger
inte heller till grund för några strategiska beslut.
VD:s och koncernledningens främsta måttstock för att utvärdera
rörelsesegmentens resultat för 2021 är spelöverskottet (enligt
definitionen på nästföljande sida). För rörelsesegmenten inom
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3: Rörelsesegment fortsättning
B2C-verksamheten är det främsta måttet som används för regionala analyser bruttoresultat, exklusive centrala
administrationskostnader som är inbäddade som stöd för den integrerade verksamhetsmodell som koncernen tillämpar, eftersom
eventuella allokeringar skulle bli godtyckliga. Samma sak gäller för rörelsesegmenten 2020 fördelade på region. För en produktanalys
är det främsta måttet spelöverskott i linje med koncernens interna rapportering. Koncernen använder sig av en integrerad affärsmodell
och fördelar varken rörelsesegmentens tillgångar eller skulder i sin interna rapportering.
Den segmentinformation som lämnats till VD och koncernledningen för rapporterbara segment under det år som avslutades den 31
december 2021 lyder som följer:

31 december 2021 (GBP m)

Kindredkoncernen
exklusive Relax
Gaming (B2C)

Relax Gaming
(B2B)

Elimineringar

Totalt

1 255,2
–
1 255,2
-255,3
-52,0
-200,4
747,5

–
6,5
6,5
–
–
-0,4
6,1

–
-2,1
-2,1
–
–
2,1
–

1 255,2
4,4
1 259,6
-255,3
-52,0
-198,7
753,6

-234,5
-233,5
60,5
340,0

-0,2
-2,2
-1,5
2,2

–
–
–
–

-234,7
-235,7
59,0
342,2

Spelöverskott (B2C)
Övriga intäkter (B2B)
Summa intäkter
Spelskatter
Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader
Övriga försäljningskostnader
Bruttoresultat
Marknadsföringskostnader
Summa administrationskostnader
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat

En vidare uppdelning av B2C-verksamheten per region under räkenskapsåret 2021 följer nedan:

31 december 2021 (GBP m)

Spelöverskott (B2C)
Övriga intäkter (B2B)
Summa intäkter
Spelskatter
Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader
Övriga försäljningskostnader
Bruttoresultat

Nordics

Western
Europe

Central,
Eastern and
Southern
Europe

Other

Kindred Group
excluding
Relax Gaming
(B2C)

798,4
–
798,4
-184,6
-28,9
-105,2
479,7

287,8
–
287,8
-30,6
-11,9
-60,4
185,0

110,5
–
110,5
-16,9
-5,9
-21,6
66,1

58,5
–
58,5
-23,3
-5,3
-13,2
16,7

1 255,2
–
1 255,2
-255,3
-52,0
-200,4
747,5

En vidare uppdelning av B2C-verksamheten per produkt följer nedan:

(GBP m)

Sportspel
Kasino och spel
Poker
Övrigt
Spelöverskott (B2C)
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Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2021

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2020

547,2
648,7
30,8
28,5
1 255,2

488,1
579,0
32,9
30,2
1 130,2
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Övrig information

Den segmentinformation som lämnats till VD och koncernledningen för rapporterbara segment under det år som avslutades den 31
december 2020 lyder som följer:
31 december 2020
(GBP m)

Norden

1

Spelöverskott (B2C)
Spelskatter
Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader
Övriga försäljningskostnader
Bruttoresultat

268,2
-26,8
-11,7
-52,9
176,8

Västeuropa

Central-,
Öst- och
Sydeuropa

Övriga1

Totalt

705,4
-169,2
-31,1
-97,1
408,0

101,8
-15,7
-6,1
-18,7
61,3

54,8
-19,3
-4,7
-11,7
19,1

1 130,2
-231,0
-53,6
-180,4
665,2

Marknadsföringskostnader
Administrationskostnader
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat

-203,6
-234,0
-21,8
205,8

1 Under året som avslutades den 31 december 2020 redovisades en nedskrivning på 7,8 miljoner GBP inom jämförelsestörande poster. 3,9 miljoner GBP avser nedskrivning av
goodwill från Betchoice och kan hänföras till rapporteringssegmentet övrigt, medan resterande 3,9 miljoner GBP avser nedskrivning av goodwill från förvärvet av Guildhall
och kan hänföras till rapporteringssegmentet Norden. Mer information finns i not 11.

4: Kostnader per kostnadsslag
Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2021

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2020

Spelskatter
Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader
Övriga försäljningskostnader
Marknadsföringskostnader

255,3
52,0
198,7
234,7

231,0
53,6
180,4
203,6

Administrationskostnader
Lönekostnader (forskning och utveckling)
Övriga lönekostnader
Summa löner

25,1
92,4
117,5

18,9
90,8
109,7

0,9
0,2
68,2
69,3

0,9
0,2
62,6
63,7

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar av nyttjanderätter
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
Summa administrationskostnader

14,8
11,1
23,0
235,7

15,1
11,3
34,2
234,0

Poster som påverkar jämförbarheten
Kostnader för omstruktureringar av personal
Förvärvskostnader
Rättsliga tvister
Övrigt nettoresultat
Vinst från omvärderingen av ett tidigare egetkapitalintresse till verkligt värde när koncernen övertog kontrollen
Nedskrivningar
Summa jämförelsestörande poster

1,0
5,8
-4,2
9,7
-71,3
–
-59,0

4,2
0,4
8,0
1,4
–
7,8
21,8

(GBP m)

Arvoden till lagstadgad revisor
Förlust vid avyttring av immateriella tillgångar
Övrigt
Övriga rörelsekostnader

Som beskrivs i noten om redovisningsprinciper på sidan 137 definierar koncernen jämförelsestörande poster som de poster som, på
grund av sin storlek eller natur i förhållande till både koncernen och enskilda segment, bör redovisas separat för att ge en fullständig
förståelse för koncernens underliggande ekonomiska resultat och bidra till jämförbarheten av koncernens resultat mellan olika år.
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Arvoden till lagstadgad revisor (PricewaterhouseCoopers)
fördelar sig enligt nedan:

För 2021 omfattar poster som påverkar jämförbarheten bland
annat:
—Kostnader för personalomstrukturering på 1,0 (2020: 4,2)
miljoner GBP i och med att koncernen slutför sitt tidigare
kommunicerade program för att optimera personalstyrkan för
att säkerställa att Kindred har rätt struktur för framtida tillväxt.
—Förvärvskostnader 5,8 (2020: 0,4) miljoner GBP med avseende
på förvärvet av Relax Gaming den 1 oktober 2021.
—Efter redovisningen av en avsättning för en rättstvist 2020,
avseende Spelinspektionens beslut att bötfälla Kindred med
100,0 miljoner SEK (8,0 miljoner GBP) överklagade Kindred
beslutet till den svenska förvaltningsdomstolen. Under 2021
sänktes bötesbeloppet med 50 procent till 50,0 miljoner
SEK, och minskningen av avsättningen om 4,2 miljoner GBP
redovisades som en kredit i resultaträkningen. Kindred har
därefter ansökt om tillstånd att överklaga beslutet och det
är inte förrän den slutliga domen har fallit som eventuella
böter ska betalas. Kindred behåller vid årsslutet en fullständig
avsättning för sin kortfristiga exponering.
—Övrigt resultat, som främst utgörs av valutakursförluster om
8,7 (2020: 1,4) miljoner GBP. Dessa valutakursförluster avser
främst orealiserade valutakursdifferenser från omräkningen av
tillgångar och skulder i utländska valutor, inklusive både kassa
och kundtillgodohavanden. Justeringar av verkligt värde på
villkorade köpeskillingar avseende förvärvet av Relax Gaming
och terminskontrakt, båda nya för året, inkluderades också i
denna post.
—En vinst från omvärderingen av det tidigare egetkapitalintresset
i Relax Gaming till verkligt värde när koncernen övertog
kontrollen på förvärvsdagen den 1 oktober 2021. Denna
omvärdering krävdes enligt IFRS 3, Rörelseförvärv, då förvärvet
betraktades som ett ”rörelseförvärv genomfört i etapper”.
Verkligt värde per förvärvsdagen av koncernens innehav i
Relax Gaming omedelbart före förvärvet av samtliga aktier var
76,2 miljoner GBP och som en följd redovisade koncernen en
icke-kontant ökning av verkligt värde om 71,3 miljoner GBP.
Ytterligare information finns i not 25 på sidorna 161 till 163.
Utöver posterna som redovisas för innevarande år omfattade
jämförelsestörande poster för 2020 följande:
—Nedskrivningar om 7,8 miljoner GBP. 3,9 miljoner GBP är
nedskrivningar av goodwill från Betchoice, som följer på
koncernens omvärdering av dess redovisade värde som
ett resultat av covid-19. Återstående 3,9 miljoner GBP är
för goodwill som uppstod vid förvärvet av Guildhall 2008,
och är ett resultat av att koncernens rationaliserade sin
varumärkesportfölj. För mer information, se not 11 på sidorna
150 till 152.
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(GBP m)

Årlig lagstadgad revision
Tjänster som inte ingår i
revisionsuppdraget

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2021

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2020

0,7

0,7

0,2
0,9

0,2
0,9

Det årliga lagstadgade revisionsarvodet inkluderar avgifter till
lokala lagstadgade revisioner av vissa av koncernens dotterbolag.
Tjänster som inte ingår i revisionsuppdraget omfattar
interimsöversyn, tillåten skatteefterlevnad och andra tjänster.

5: Löner
Löner fördelar sig enligt nedan:

(GBP m)

Bruttolöner
Tilldelade aktierätter – värdet av
anställdas prestationer (se not 22)
Aktierelaterade förmåner till anställda
(se not 22)
Sociala avgifter
Pensionskostnader

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2021

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2020

91,6

88,0

3,0

1,9

1,3
15,3
6,3
117,5

1,8
12,4
5,6
109,7

Ersättningen till styrelseledamöterna och VD redovisas i
ersättningskommitténs rapport på sidan 118.
Det genomsnittliga antalet anställda var enligt nedan:

Det genomsnittliga antalet anställda för året

Finans, administration och
företagsledning
Marknadsföring (inklusive handel)
Kundservice
Forskning och utveckling

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2021

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2020

494
476
359
685
2 014

437
534
250
411
1 632

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2021

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2020

4,9
1,3
6,2

4,9
1,3
6,2

6: Finansiella kostnader

(GBP m)

Ränta och avgifter på banklån
Ränta på leasingskulder

Strategirapport
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7: Finansiella intäkter

redovisats. Återstående poster som ingår i övrigt har inte särredovisats eftersom
de var för sig inte är väsentliga.

(GBP m)

Ränta på konvertibla obligationer och
bankinsättningar
Valutakursvinster på utdelning

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2021

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2020

0,4
0,6
1,0

0,4
–
0,4

8: Inkomstskatt

(GBP m)

Aktuell skatt:
Inkomstskatt
Uppskjuten skatt:
Uppskjuten
skattekostnad/(fordran)
Total skattekostnad

Övrig information

Not

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2021

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2020

33,6

33,7

Följande inkomstskatt har krediterats direkt mot eget kapital
under året:

(GBP m)

Uppskjuten skattekredit i förhållande
till:
Aktierelaterade ersättningar

9,5
43,1

-5,8
27,9

Inkomstskatt i Malta beräknas enligt en grundläggande
skattesats om 35 procent (2020: 35 procent) av beräknad
skattepliktig vinst för året. Inkomstskatt i andra länder beräknas
enligt de skattesatser som är gällande i respektive skatterättslig
hemvist.
Skattekostnaden för året kan stämmas av mot resultatet enligt
resultaträkningen enligt nedan:

(GBP m)

Resultat före skatt
Skatt enligt grundläggande
inkomstskattesats på 35 (2020: 35)
procent.
Skatteeffekter av:
Avdragsgill skatt1
Utländska skattesatser
Ej skattepliktiga/avdragsgilla poster2
Osäker skatteposition3
Övrigt4
Total skattekostnad

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2021

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2020

338,4

193,1

118,4

67,6

-47,8
-22,8
-15,9
-0,7
11,9
43,1

-53,5
-14,9
11,6
4,9
12,2
27,9

1 Skattefordran om 47,8 (2020: 53,5) miljoner GBP avser skattefordran i Malta enligt
gällande skattelagstiftning för koncerninterna utdelningar som utbetalas under
året, och skatten i Malta som ska kunna återvinnas vid fördelning av ej remitterade
vinstmedel.
2 I resultaten för 2021 ingår: (i) ett rörelseresultat uppgående till 71,3 miljoner GBP
som representerar ett fiktivt verkligt värde på Kindreds investering i Relax Holding
Limited direkt före rörelseförvärvet (se not 25 för mer information om förvärvet av
Relax Gaming Group); och (ii) en avsättning om 4,2 miljoner GBP som utgör en
delvis återföring av en avsättning som redovisades under föregående år i
förhållande till böterna som utfärdades av den svenska Spelinspektionen och som
uppgick till 8,0 miljoner GBP. Ytterligare kostnader
om 5,6 (2020: 2,9) miljoner GBP motsvarar effekten av tillgångar som inte är
berättigade till skatteavskrivningar.
3 Den osäkra skattepositionen för 2021 utgör en återföring av avsättningar
redovisade under 2020 med avseende på eventuell tilläggsskatt som skulle
betalas i enlighet med IFRIC 23.
4 Inkluderad i övrigt för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2021 är ett
belopp på 9,8 (2020: 6,4) miljoner GBP som representerar förluster som har
realiserats av enheter i koncernen och för vilka ingen uppskjuten skatt har

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2020

-0,2
-0,2

-0,1
-0,1

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2021

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2020

74,5

–

9: Utdelning

(GBP m)

21

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2021

Utbetald utdelning, 0,330 (2020: noll)
GBP per aktie

Mer information om den aktuella policyn för utdelning (och
aktieköp) finns på sidan 114.
Styrelsen föreslår en slutlig utdelning för det räkenskapsår som
avslutades den 31 december 2021 på 0,337 GBP per stamaktie/
svenskt depåbevis (SDR), vilket motsvarar en total utdelning på
cirka 75 miljoner GBP. Om delbetalningarna godkänns vid
årsstämman den 13 maj 2022, kommer de att betalas ut i två lika
stora delbetalningar i maj och november 2022.

10: Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie före respektive efter utspädning
baseras på följande:

(GBP m)

Resultat
Resultat hänförligt till ägarna av
Kindred Group plc för beräkning av
resultat per aktie före och efter
utspädning
Antal aktier
Viktat genomsnittligt antal
utestående aktier för beräkning av
resultat per aktie före utspädning
Utspädningseffekt av potentiella
stamaktier – tilldelade aktierätter
Viktat genomsnittligt antal
utestående aktier för beräkning av
resultat per aktie efter utspädning
Resultat per aktie, GBP
Resultat per aktie
Resultat per aktie efter utspädning

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31 december
2021

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31 december
2020

295,3

165,2

226 149 236

227 023 775

1 618 089

2 060 231

227 767 325

229 084 006

1,31
1,30

0,73
0,72

Det nominella värdet per aktie är 0,000625 (2020: 0,000625) GBP.
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11: Immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar
(GBP m)

Goodwill

Utvecklingskostnader

Programvara

Kundrelationer

Spellicenser

Varumärken
och domäner

Totalt

281,2

93,5

12,8

43,7

15,4

121,1

286,5

–

20,4

0,3

–

–

–

20,7
-6,6

Kostnad
Per den 1 januari 2020
Förvärv
Avyttringar
Justering för valutaomräkning
Per den 31 december 2020
Förvärv
Förvärv – genom rörelseförvärv (se not 25)
Avyttringar

–

-6,5

-0,1

–

–

–

7,4

0,4

0,6

0,8

-0,4

3,2

4,6

288,6

107,8

13,6

44,5

15,0

124,3

305,2

–

27,7

1,0

–

5,7

–

34,4

164,3

37,1

–

14,9

17,3

30,8

100,1
-18,0

–

-12,4

-5,6

–

–

–

Justering för valutaomräkning

-10,6

-1,2

-0,5

-1,2

-0,1

-4,1

-7,1

Per den 31 december 2021
Ackumulerade avskrivningar

442,3

159,0

8,5

58,2

37,9

151,0

414,6

5,9

61,5

10,4

41,2

0,6

13,1

126,8

–

22,3

1,3

2,5

1,2

6,9

34,2

7,8

–

–

–

–

–

–
-6,4

Per den 1 januari 2020
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Avyttringar
Justering för valutaomräkning
Per den 31 december 2020

–

-6,3

-0,1

–

–

–

1,0

0,1

0,6

0,8

-0,1

0,5

1,9

14,7

77,6

12,2

44,5

1,7

20,5

156,5

Årets avskrivningar

–

19,6

0,9

0,4

2,1

–

23,0

Avyttringar

–

-12,2

-5,6

–

–

–

-17,8

-0,9
13,8

-0,3
84,7

-0,5
7,0

-1,0
43,9

–
3,8

-0,6
19,9

-2,4
159,3

Per den 31 december 2021

428,5

74,3

1,5

14,3

34,1

131,1

255,3

Per den 31 december 2020

273,9

30,2

1,4

–

13,3

103,8

148,7

Justering för valutaomräkning
Per den 31 december 2021
Bokfört nettovärde

Goodwill och övriga immateriella tillgångar var föremål för
valutajusteringar, vilket framgår av tabellen ovan och förklaras i
koncernens redovisningsprinciper i not 2A på sidorna 137 och
138.
Goodwill, vissa varumärken och domäner från rörelseförvärv
liksom eventuella varumärken eller domäner som förvärvats
separat, har en obestämd nyttjandeperiod och är inte föremål för
avskrivning utan prövas årligen eller vid behov oftare för
nedskrivning enligt beskrivningen på följande sida. Under 2021
har förvärven av Blankenberge Casino-Kursaal NV (Blancas NV) i
april och Relax Gaming i oktober resulterat i provisorisk goodwill
om 9,6 miljoner GBP respektive 154,7 miljoner GBP som
redovisas i koncernens balansräkning per förvärvsdatumet. En
beräkning av verkligt värde för Relax-varumärket gjordes också i
enlighet med den relevanta redovisningsstandarden och uppgick
till 30,8 miljoner GBP per förvärvsdatumet. Koncernen förväntar
sig att behålla varumärket Relax Gaming under obegränsad tid,
på grund av dess styrka och ställning på iGaming-marknaden
och i enlighet med att det bedömdes ha en obestämd
nyttjandeperiod.
Förvärven av Blancas NV och Relax Gaming resulterade också i
tillkomsten av betydande tillgångar med begränsad
nyttjandeperiod.
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Efter förvärvet av Blancas NV, som driver Casino Blankeberge i
Belgien, gjorde koncernen en bedömning av verkligt värde på sitt
koncessionsavtal med staden Blankenberge till 17,3 miljoner GBP
per förvärvsdatumet. Det har klassificerats inom spellicenser och
skrivs av över 15 år.
Som ett resultat av förvärvet av Relax Gaming redovisades
kundrelationer i relation till dess B2B-verksamhet och skrivs av
över tio år. Även utvecklingskostnader redovisades. De
representerar den plattform på vilken Relax Gamings spel erbjuds
till kunderna och tekniken hänförlig till Relax Gamings
egenutvecklade spel. Båda dessa förvärvade immateriella
tillgångar skrivs av över fem år.
Avskrivningsperioderna för alla övriga immateriella
anläggningstillgångar anges i not 2A på sidorna 137 och 138.
Nedskrivningsprövning
Goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd
nyttjandeperiod
I likhet med goodwill fördelar styrelsen varumärken och övriga
immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod till
kassagenererande enheter för nedskrivningsprövning.

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övriga immateriella tillgångar som har obestämd
nyttjandeperiodomfattar väsentliga varumärken som förvärvats
genom rörelseförvärv och viktiga handelsdomäner som antingen
förvärvats genom rörelseförvärv eller förvärvats separat.
Fördelningen görs till de kassagenererande enheter eller grupper
av kassagenererande enheter som förväntas dra nytta av det
rörelseförvärv där goodwill och övriga immateriella tillgångar med
obestämd nyttjandeperiod uppstod. De enheter till vilka goodwill

Kassagenererande
enhet

Koncernens
verksamhet

Goodwill (GBP m)

170,5

7SPƼZI

5,4

32Red

100,8

USA

–

Relax Gaming

151,8

Totalt

428,5

Övrig information

och övriga immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod
övervakas granskas varje år med avseende på lämplighet. Under
2021 gjorde koncernen en ny bedömning av sin
redovisningspolicy för identifieringen av dess kassagenererande
enheter mot bakgrund av den snabba expansionen på olika
marknader, både genom organisk tillväxt och förvärv, inklusive
det mest nyligen genomförda förvärvet, Relax Gaming. Som ett
resultat av denna bedömning anges de kassagenererande
enheter som har identifierats nedan:

Övriga
immateriella
tillgångar med
obestämd
nyttjandeperiod
(GBP m) Beskrivning

41,2 Koncernens viktigaste affärstillgång – Kindredplattformen – betraktas som den lägsta nivån
EZXMPPKʟRKEVWSQKIRIVIVEVSFIVSIRHIOEWWEƽʯHIRSGLHʞVQIHERWIWOSRGIVRIRW
verksamhet i länder som betjänas av en enskild del av Kindred-koncernens plattform vara en
del av den kassagenererande enheten ”koncernens verksamhet”. Den australiska produkten
och den vidhängande plattformen bedöms nu inte utgöra en separat del av koncernens
plattform, och därför anses Betchoice (den australiska reglerade marknaden) vara en del av
den kassagenerernde enheten koncernens verksamhet från och med 2021. Den
kassagenererande enheten Betchoice hade under 2020 inga tillgångar med obestämd
nyttjandeperiod. Det fastställdes också att Blancas NV, det belgiska landbaserade kasinot
som förvärvades 2021, inte skulle betraktas som en separat kassagenererande enhet och är
en del av den kassagenererande enheten koncernens verksamhet.
– Tidigare förvärvade onlinespelverksamhet som fortsätter att bedriva verksamhet till största
delen på separat basis, utan beroende av eller interaktion med den huvudsakliga KindredTPEXXJSVQIR(IRKIRIVIVEVSFIVSIRHIMRKʟIRHIOEWWEƽʯHIRJVʟRIRXVIHNITEVXWTPEXXJSVQSGL
bedöms därmed vara separat kassagenererande enhet.
59,9 Tidigare förvärvade onlinespelverksamhet som fortsätter att bedriva verksamhet till största
delen på separat basis, utan beroende av eller interaktion med den huvudsakliga KindredTPEXXJSVQIR(IRKIRIVIVEVSFIVSIRHIMRKʟIRHIOEWWEƽʯHIRJVʟRIRXVIHNITEVXWTPEXXJSVQSGL
bedöms därmed vara separat kassagenererande enhet.
– Verksamheten i USA har avtal med tredje parter för att vara värd för deras plattformar.
Eftersom plattformarna har värdar som är oberoende i förhållande till Kindred-koncernens
TPEXXJSVQKIRIVIVEWOEWWEƽʯHIRESFIVSIRHIEZOSRGIVRIR7EQXPMKEMQQEXIVMIPPEXMPPKʟRKEV
inom den kassagenererande enheten USA har bestämda nyttjandeperioder.
30,2 Den förvärvade spelproducenten, Relax Gaming, utgör en annan affärsverksamhet än den som
bedrivs i Kindred-koncernen. Relax Gaming producerar och licensierar internt utvecklade spel
och tredjepartsspel genom en B2B-verksamhetsmodell. Den har en separat aktiv marknad för
det den producerar och är inte beroende av några andra intäktsströmmar inom Kindredkoncernen och bedöms därmed vara en separat kassagenererande enhet.
131,3

Per den 31 december 2021 prövades en total goodwill på 428,5
miljoner GBP och de totala övriga immateriella tillgångarna med
obestämd nyttjandeperiod på 131,3 miljoner GBP för
nedskrivning på nyttjandevärdebasis. Beräkningen av
nyttjandevärdet baserades på den budget för 2022 som
godkänts av styrelsen och extrapolerade prognoser före skatt
under fyra år. Dessa prognoser fördelades till de ovan nämnda

kassagenererande enheterna med hjälp av tillväxttal och
antaganden i enlighet med koncernens erfarenhet och bransch
och i linje med koncernens strategi och planer. Ledningen har
använt följande huvudantaganden vid beräkning av
nyttjandevärde, som godkänts av styrelsen, som underlag till det
övergripande nedskrivningsbehovet:

Per december 2021
(GBP m)

EBITDA-marginal (procent)1
Riskjusterad diskonteringsränta
(procent)2
Långsiktig tillväxt (procent)3

Per december 2020

Koncernens
verksamhet

Solfive

32Red

17,0–28,4

10,4–11,6

23,4–32,5

11,3
2,0

11,3
2,0

10,6
2,0

Relax Gaming

Group
operations

Solfive

32Red

53,6–55,2

17,3–26,0

10,1–12,6

5,8–24,1

11,4
2,0

10,6
2,0

10,6
2,0

10,0
2,0

1 EBITDA-marginal före skatt, baserad på tidigare prestationer och ledningens förväntningar på marknadsutvecklingen.
2 Räntan har ombedömts och beräknats med hjälp av de kassagenererande enheternas viktade genomsnittliga kapitalkostnad före skatt (WACC), justerad för specifika risker
avseende relevanta segment och de länder där de är verksamma. Diskonteringsräntorna från 2021 redovisas före skatt.
3 Viktad genomsnittlig tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflöden efter budgetperioden. Priserna är förenliga med prognoser som ingår i branschrapporter.
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11: Immateriella tillgångar fortsättning
Utifrån koncernens nedskrivningsprövning finns det inga tecken
på behov av nedskrivning för någon av de separata
kassagenererande enheterna.
I den kassagenererande enheten USA finns det för närvarande
inga tillgångar med obestämd nyttjandeperiod som kräver en
årlig nedskrivningsprövning. Koncernen har gjort en bedömning
av indikatorerna på nedskrivning med beaktande av interna och
externa faktorer, inklusive den långsiktiga karaktären på
koncernens investeringar i USA, att den amerikanska marknaden
ännu är i sin linda och en granskning av koncernens resultat på
den amerikanska marknaden jämfört med förväntningarna.
Denna bedömning resulterade inte i några indikatorer på
nedskrivning.
Styrelsen anser inte att det finns några kassagenererande
enheter där det föreligger några rimligt möjliga förändringar av de
underliggande antagandena som skulle kunna ge upphov till en
nedskrivning.

12: Materiella anläggningstillgångar
(GBP m)

Kostnad
Per den 1 januari 2020
Förvärv
Avyttringar
Justering för valutaomräkning
Per den 31 december 2020
Förvärv
Förvärv – genom rörelseförvärv
Avyttringar
Justering för valutaomräkning
Per den 31 december 2021
Ackumulerade avskrivningar
Per den 1 januari 2020
Årets avskrivningar
Avyttringar
Justering för valutaomräkning
Per den 31 december 2020
Årets avskrivningar
Avyttringar
Justering för valutaomräkning
Per den 31 december 2021
Bokfört nettovärde
Per den 31 december 2021
Per den 31 december 2020
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Under det föregående räkenskapsåret som slutade den 31
december 2020 var goodwill och övriga immateriella tillgångar
med obestämd nyttjandeperiod föremål för följande justeringar:
—Som ett resultat av koncernens rationalisering av
varumärkesportföljen beslutade koncernen att avveckla vissa
varumärken under 2020 för att gynnas av att koncentrera
resurserna till sina återstående varumärken och göra
organisationen mindre komplex. Följaktligen klassificerades
dessa varumärken som immateriella tillgångar med bestämd
nyttjandeperiod, och en icke kassaflödespåverkande
engångsavskrivning om 6,9 miljoner GBP gjordes.
—I mars 2020 gjorde koncernen också en omvärdering av
verkligt värde på de förvärvade immateriella tillgångarna, som
ett resultat av covid-19, vilket resulterade i en nedskrivning
om 3,9 miljoner GBP för den goodwill som var hänförlig till
Betchoice, vilket innebar att den då skrevs ner helt.
—Koncernen redovisade också en nedskrivning mot den
kassagenererande enheten i koncernens verksamhet om 3,9
miljoner GBP, med avseende på den goodwill som inledningsvis
redovisades som en del av förvärvet av Guildhall i april 2008, då
dessa underliggande verksamheter har avvecklats.

Not

25

4

4

Maskinvara

Kontorsutrustning
och installationer

Totalt

38,0
4,8
-0,3
2,6
45,1
9,7
0,6
-0,7
-3,0
51,7

35,3
0,4
–
1,3
37,0
0,9
0,5
-0,4
-1,5
36,5

73,3
5,2
-0,3
3,9
82,1
10,6
1,1
-1,1
-4,5
88,2

25,3
7,9
-0,3
1,8
34,7
7,7
-0,7
-2,2
39,5

11,4
7,2
–
0,4
19,0
7,1
-0,4
-0,7
25,0

36,7
15,1
-0,3
2,2
53,7
14,8
-1,1
-2,9
64,5

12,2
10,4

11,5
18,0

23,7
28,4
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13: Leasingavtal

14: Dotterbolag och intressebolag

Denna not ger information om leasingavtal där koncernen är
leasetagare.

Uppgifter om koncernens huvudsakliga dotterbolag per den 31
december 2021 presenteras nedan:

a) Belopp som redovisas i koncernens balansräkning
Tabellen nedan visar nyttjanderätter och motsvarande
leasingskulder som redovisas i koncernbalansräkningen. Alla
redovisade nyttjanderätter avser koncernens lokaler.
(GBP m)

Nyttjanderätter (netto)
Leasingskulder:
Kortfristiga
Långfristiga

Per den 31
december 2021

Per den 31
december 2020

53,7

61,3

11,9
43,5
55,4

12,1
50,2
62,3

Tillskotten till nyttjanderätterna under räkenskapsåret 2021
uppgick till 1,6 (2020: noll) miljoner GBP, avseende de
nyttjanderätter som förvärvades som en del av förvärvet av Relax
Gaming. Omvärderingarna av nyttjanderätterna ledde till ökningar
på 5,3 (2020: 4,8) miljoner GBP. Förutom effekterna av
avskrivningarna (enligt tabellen nedan) är valutarörelser den enda
andra faktor som påverkar nyttjanderätterna.
Varje leasing medför i allmänhet en begränsning angående
nyttjanderätten som, om det inte finns en avtalsenlig rätt för
koncernen att underlicensiera tillgången till en annan part, endast
kan användas av koncernen. Leasingvillkoren förhandlas
individuellt och innehåller ett brett utbud av olika villkor.
Leasingavtalen medför inga andra avtal än säkerhetsintressen i
leasade tillgångar som innehas av leasegivaren. Leasade
tillgångar får inte användas som säkerhet för upplåningsändamål.
Förlängning- och uppsägningsalternativ ingår i ett antal
leasingavtal. De förlängnings- och uppsägningsoptioner som
innehas kan endast utnyttjas av koncernen och inte av respektive
leasegivare.
(b) Belopp som redovisas i koncernens resultaträkning och
OEWWEƽʯHIWEREP]W
Koncernens resultaträkning visar följande belopp avseende
leasingavtal:

(GBP m)

Avskrivningar av nyttjanderätter
6ʞRXIOSWXREHIV MRKʟVMƼRERWMIPPE
kostnader)
Kostnader avseende kortfristiga
leasingavtal (ingår i övriga
rörelsekostnader)
Intäkter från nyttjanderätter i
underleasing (ingår i övriga
rörelsekostnader)

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2021

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2020

11,1

11,3

1,3

1,3

2,0

2,0

0,8

0,5

Det totala utflödet av leasingavgifter uppgick 2021 till 13,7 (2020:
14,6) miljoner GBP. Totala framtida kassautflöden med avseende
på leasingavtal som ännu inte har påbörjats, men för vilka
koncernen har åtaganden, uppgår till 1,5 (2020: noll) miljoner GBP.

Dotterbolagets namn

Betchoice Corporation Pty Ltd
Kindred South Development Pty Ltd
Unibet Australia Pty Ltd
Blankenberge Casino-Kursaal NV
Kindred Belgium NV
Star Matic BVBA
Kindred Denmark ApS
Kindred Estonia OU
Relax Tech Services Oü
Relax Tech Finland Oy
Kindred France SAS
32 Red Limited
Kindred (Gibraltar) Limited
Platinum Gaming Limited
Relax Gaming (Gibraltar) Ltd
Firstclear Limited
Kindred (London) Limited
Kindred Services Limited
Relax Gaming International Ltd
Kindred Italy SRL
Kindred IP Limited
Lexbyte Digital Limited
Maria Holdings Limited
Moneytainment Media Limited
Relax Gaming Ltd
Relax Holding Ltd
Spooniker Ltd.
SPS Betting France Limited
Trannel International Limited
Unibet (Belgium) Limited
Unibet (Denmark) Limited
Unibet (Germany) Limited
Unibet (Holding) Limited
Unibet (Italia) Limited
Unibet Services Limited
Relax Tech Services DOO
Kindred Spain Tech, S.L.
Kindred People AB
PR Entertainment AB
Relax Tech Sweden AB
Unibet Interactive Inc.

Registreringsort

Kapital- och
röstandel %

Australien

100 %

Australien
Australien
Belgien
Belgien
Belgien
Danmark
Estland
Estland
Finland
Frankrike
Gibraltar
Gibraltar
Gibraltar
Gibraltar
Storbritannien
Storbritannien
Storbritannien
Isle of Man
Italien
Malta
Malta
Malta
Malta
Malta
Malta
Malta
Malta
Malta
Malta
Malta
Malta
Malta
Malta
Malta
Serbien
Spanien
Sverige
Sverige
Sverige
USA

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
93 %
93 %
100 %
100 %
100 %
100 %
93 %
100 %
100 %
100 %
93 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
93 %
93 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
93 %
100 %
100 %
100 %
93 %
100 %

Med undantag för dotterbolag som förvärvades under året var
förhållandet mellan ägande och rösträtter under 2021 oförändrat
jämfört med 2020.
Den 1 oktober 2021 förvärvade koncernen ytterligare en andel i
Relax Holding Limited som tidigare hade redovisats som ett
intressebolag (se not 25 på sidorna 162 och 163 för mer
information). Sedan förvärvsdatumet äger koncernen 93 procent
av bolaget och dess dotterbolag, och dessa har konsoliderats i
Kindred-koncernen i enlighet med detta. Nedan visas
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14: Dotterbolag och intressebolag
fortsättning
förändringarna i koncernens andelar i dess intressebolag, som
uppgår till ett innehav om noll (2020: 33,4) procent den 31
december 2021, på grund av att det nu klassificeras som ett
innehav i ett dotterbolag:
(GBP m)

Redovisat värde den 1 januari
Resultatandel från intressebolag
Avyttring av intressebolag efter
rörelseförvärv genomfört i etapper (se
not 25)
Redovisat värde den 31 december

2021

2020

3,6
1,4

1,8
1,8

-5,0
–

–
3,6

Finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Koncernens finansiella tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde består av lån och andra anläggningstillgångar
och omsättningstillgångar. Den 31 december 2021 ansågs
kundfordringar och övriga fordringar på 24,0 (2020: 21,7) miljoner
GBP vara helt återvinningsbara. Koncernen tar inte upp några
förväntade kreditförluster på fordringar och har ingen säkerhet
för sina fordringar. Se not 2F för mer information om nedskrivning
av finansiella tillgångar.

Redovisat värde på koncernens finansiella tillgångar och skulder
bedöms motsvara deras verkliga värde vid årets utgång.
Hierarki för verkligt värde
Koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till
verkligt värde via resultatet har klassificerats i olika nivåer
beroende på de ingående värden som används i
värderingstekniken, enligt följande:
—Nivå 1: noterade priser för identiska instrument.
—Nivå 2: direkt eller indirekt observerbara marknadsdata, utöver
dem som ingår i nivå 1.
—Nivå 3: indata som inte är baserade på observerbara
marknadsdata.
Nedan följer en sammanfattning per nivå:
Per december 2020

Nivå 2

Nivå 3

Totalt

Nivå 2

Nivå 3

Totalt

0,1

0,1

0,2

–

0,1

0,1

–

79,4

79,4

–

–

–

–

4,8

4,8

–

5,4

5,4

Finansiella
tillgångar
Derivatinstrument
Finansiella
skulder
Villkorad
köpeskilling
Förutbetalda
intäkter
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Valutaterminskontrakt om 0,1 (2020: noll) miljoner GBP betraktas
som derivatinstrument OTC (over-the-counter) och handlas
därmed inte på aktiva marknader. Dessa kontrakt har värderats
till verkligt värde med användning av observerbara framtida
valutakurser som motsvarar kontraktets förfallodatum.

För den inbäddade optionen om 0,1 (2020: 0,1) miljoner GBP
avseende de konvertibla obligationerna emitterade av Kambi
(klassificerad under konvertibla obligationer i balansräkningen)
uppskattas förväntade kassaflöden baserat på villkoren i avtalet
(se not 24 för ytterligare detaljer), liksom koncernens kunskap om
verksamheten och hur den aktuella ekonomiska situationen
sannolikt påverkar den. Det föreligger inga rimliga möjliga
förändringar av antagandena som skulle leda till väsentliga
förändringar i de fastställda verkliga värdena.
Förutbetalda intäkter

Koncernens finansiella skulder består av lån och andra
kortfristiga skulder till upplupet anskaffningsvärde.

Per december 2021

Värderingstekniker för att fastställa verkligt värde
(a) Finansiella instrument på nivå 2
Derivatinstrument

(b) Finansiella instrument på nivå 3
Derivatinstrument

15: Finansiella instrument

(GBP m)

Det har inte förekommit några väsentliga förändringar av
klassificeringen av verkligt värde på finansiella tillgångar och
skulder sedan den 31 december 2020. Det har inte heller
förekommit några överföringar mellan verkligtvärdenivåerna
sedan den 31 december 2020.

Förändringar av verkligt värde på förutbetalda intäkter är
minimala, inklusive förändringar hänförliga till kreditrisk.
Koncernen fastställer beloppen av verkligt värde hänförliga till
kreditrisk genom att fastställa förändringarna i verkligt värde
hänförliga till förändringar av indata baserade på icke
observerbara marknadsdata, som historiska marginaler på
sportspel, samt genom att dra av dessa förändringar, när de är
väsentliga, från den totala förändringen i verkligt värde.
Koncernen anser att denna metod är lämplig eftersom
förändringar av andra faktorer inte bedöms som väsentliga. Även
om det slutliga värdet kommer att fastställas av framtida
spelresultat föreligger det inga rimliga möjliga förändringar av
antagandena som skulle leda till väsentliga förändringar i de
fastställda verkliga värdena. Förutbetalda intäkter uppgick till 4,8
(2020: 5,4) miljoner GBP vid årets utgång.
Villkorad köpeskilling
Förväntade kassautflöden baseras på villkoren i de avtal som
ingick som en del av förvärvet av Relax Gaming (se not 25 för mer
information), liksom kunskap om verksamheten och hur den
aktuella ekonomiska situationen sannolikt påverkar den.
Villkorade köpeskillingar har värderats till verkligt värde med hjälp
av en diskonteringsränta som sammanfaller med riskerna
förknippade med det förväntade betalningsutfallet. För
räkenskapsåret 2021 uppgick totala villkorade köpeskillingar till
79,4 (2020: noll) miljoner GBP, varav 41,1 miljoner GBP förväntas
betalas inom 12 månader från balansdagen och 38,3 (2020: noll)
miljoner GBP förväntas betalas under 2023.
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16: Kundfordringar och övriga fordringar
(GBP m)

Förfaller inom ett år:
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förskottsbetalningar

Per den 31
december 2021

Per den 31
december 2020

2,7
21,3
28,3
52,3

–
21,7
25,2
46,9

Kundfordringar och övriga fordringar inkluderar inte viktiga poster som är nedskrivna eller har förfallit. Ingen ränta tas ut på
kundreskontrasaldot. Koncernen har inte säkerheter över dessa saldon. Eftersom kundfordringar och övriga fordringar är kortfristiga
anses deras redovisade värde vara detsamma som deras verkliga värde. Ingen beräknad kreditförlust har bokförts för dessa fordringar,
då de kreditförluster som kan bli resultatet bedöms vara oväsentliga.

17: Leverantörsskulder och övriga skulder
(GBP m)

Förfaller inom ett år:
Leverantörsskulder
Övriga skatter och sociala avgifter
Övriga skulder
Upplupna intäkter och kostnader

Per den 31
december 2021

Per den 31
december 2020

19,0
4,8
1,9
136,5
162,2

12,8
7,6
0,5
145,4
166,3

Leverantörsskulder är osäkrade och betalas vanligen inom 30 dagar efter redovisningstillfället. De redovisade värdena för
leverantörsskulder och övriga skulder anses vara desamma som deras verkliga värden på grund av deras kortfristiga art.

18: Avsättningar
Per den 31 december 2021
(GBP m)

Fastighetsavsättning
Personalavsättning
Operativ avsättning

Per den 31 december 2020

Omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar

Totalt

Omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar

Totalt

0,8
0,5
9,8
11,1

2,3
–
–
2,3

3,1
0,5
9,8
13,4

–
0,6
16,4
17,0

0,6
–
–
0,6

0,6
0,6
16,4
17,6

Fastighetsavsättning
Detta omfattar de belopp som koncernen har avgett för
återställande av fastigheter till deras ursprungliga skick, om detta
krävs enligt villkoren i leasingavtalet. Dessa avser både avtal för
kontorsleasing och koncessionsavtalet mellan Blancas och
staden Blankenberge, genom vilka koncernen har förbundit sig att
investera vissa belopp i kasinobyggnadens interiör och exteriör.
Ledningen uppskattar att avsättningen baseras på
expertinformation från tredje part om förväntade kostnader men
detta kan skilja sig från det slutliga utflödet som krävs. För
kontorshyrorna förväntas de återstående kassaflödena inträffa
inom sex år när leasingavtalen inte förnyas. Av de återstående
kassaflödena med avseende på koncessionsavtalet förväntas 0,8
miljoner GBP betalas inom mindre än 12 månader från
balansdagen, medan återstoden förväntas betalas inom två till
nio års tid.
Personalavsättning
Personalavsättning avser kostnader för personalomstrukturering
och andra personalrelaterade avsättningar som är tillämpliga
enligt lokala bestämmelser. Avsättningar för
personalomstrukturering redovisas i samband med
kommunikation till medarbetaren och betraktas som utnyttjade

vid betalning. Ledningen uppskattar att avsättningen baseras på
villkoren i de enskilda anställningsavtalen men detta kan skilja sig
från det slutliga utflödet som krävs. Kassaflödet förväntas ske
under de kommande 12 månaderna. Andra personalrelaterade
avsättningar beräknas på grundval av kraven i de särskilda lagar
och förordningar som gäller på respektive ort. Den exakta
tidpunkten är okänd på grund av deras natur, men dessa
förväntas inträffa under de kommande 12 månaderna.
Operativ avsättning
Operativa avsättningar är avsättningar som är direkt relaterade till
den reglerade karaktären hos koncernens verksamhet och avser
rättstvister, reglering av penningtvätt, spelskatter eller liknande
poster. Ledningen uppskattar denna avsättning baserat på
historiska trender, annan aktuell information som är känd samt
bästa uppskattning av det mest sannolika utfallet. På grund av
dessa uppskattningars natur kan de slutliga utflödena avvika från
nuvarande avsättning. Kassaflödet förväntas ske under de
kommande 12 månaderna.
Se not 2A för koncernens redovisningsprinciper avseende
avsättningar.
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18: Avsättningar fortsättning
Förändringar i avsättningar
Förändringar i respektive klass av avsättningar under räkenskapsåret anges nedan:
(GBP m)

Fastighetsavsättning

Personalavsättning

Operativ avsättning

Totalt

0,6
2,6
–
–
-0,1
3,1

0,6
1,0
-0,5
-0,6
–
0,5

16,4
4,2
-1,3
-8,7
-0,8
9,8

17,6
7,8
-1,8
-9,3
-0,9
13,4

Per den 1 januari 2021
Ytterligare redovisade avsättningar
Utnyttjade belopp under året
Återföring av oanvänt belopp
Valutakursförändringar
Per den 31 december 2021

Tillskott om 2,6 miljoner GBP till fastighetsavsättningar härrör från koncessionsavtalet mellan Blancas och staden Blankenberge, enligt
tidigare förklaring.
Ytterligare operativa avsättningar avser diverse pågående frågor, bland annat nyligen genomförda granskningar både av UK Gambling
Commission och Financial Intelligence Analysis Unit i Malta. De oanvända och återförda beloppen om 8,7 miljoner GBP avser främst
avsättningen om 4,2 miljoner GBP med avseende på de böter som utdömdes 2020 av Spelinspektionen, vilket beskrivs närmare i not 4.

19: Kundtillgodohavanden
Kundtillgodohavanden på 72,0 (2020: 77,5) miljoner GBP i
samband med koncernens B2B-verksamhet är återbetalbara vid
anfordran, i enlighet med de allmänna villkoren på koncernens
webbplatser. Följande tabell visar uppdelningen av
kundtillgodohavanden mellan olika valutor:

AUD
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD
Övrigt

Per den 31
december 2021

Per den 31
december 2020

5%
4%
48 %
20 %
6%
8%
4%
5%
100 %

4%
4%
52 %
15 %
7%
8%
4%
6%
100 %

Vissa tredjepartsleverantörer som koncernen använder för andra
spel än sportspel har antingen EUR eller USD som
standardvaluta. Analysen ovan visar därför inte hur
kundtillgodohavanden fördelas mellan olika regioner. Koncernens
kassaflöden från den löpande verksamheten utgör ett naturligt
skydd mot valutarisker, eftersom insättningar och utbetalningar
till kunder i olika regioner matchas i samma valuta.

20: Lån
De redovisade värdena av koncernens lån ska betalas om längre
än ett år (i linje med föregående år) och är utgivna i följande
valutor:
(GBP m)

GBP
EUR
SEK
Summa låneskuld

Per den 31
december 2021

Per den 31
december 2020

30,0
51,2
30,4
111,6

29,3
55,8
33,2
118,3
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Den 11 november 2021 avtalade Kindred Group plc om en ny
revolverande kreditfacilitet i flera valutor på 216,7 miljoner EUR
med två nordiska banker. Lånet har använts för att omfinansiera
utestående belopp av Kindreds befintliga lån och kommer
framöver att användas för koncernens allmänna affärsändamål.
Per den 31 december 2021 var tillgodohavandet av den
utnyttjade kreditfaciliteten 112,5 (2020: 119,0) miljoner GBP av
totalt 182,1 (2020: 280,0) miljoner GBP. Den totala upplåningen
som redovisas i den finansiella ställningen om 111,6 miljoner GBP
redovisas netto efter de tillhörande transaktionsavgifter som
uppkommit och betalats vid ingående av låneavtalet och som
kostnadsförs under löptiden.
Lånen är osäkrade och deras verkliga värde motsvarar det
redovisade värdet eftersom diskonteringen inte har någon
väsentlig inverkan.
Återbetalningar
Den nya faciliteten har en initial löptid om tre år från
avtalsdatumet och ska återbetalas i sin helhet den 11 november
2024, men avtalet innebär en möjlighet att förlänga lånet i ett år.
De tidigare faciliteterna skulle återbetalas i sin helhet den 23 juli
2022. Enligt beskrivningen ovan återbetalades dessa emellertid
under året med likviden från den nya kreditfaciliteten.
Ränta
Ränta utgår på varje förskott enligt det nya låneavtalet till en årlig
procentsats som motsvarar summan av tillämplig EURIBOR (eller
motsvarande interbankränta som erbjuds för lån denominerade i
andra valutor) plus den tillämpliga marginalen på 2,2 procent per
år. Den tillämpliga marginalen för den tidigare kreditfaciliteten var
2,0 procent per år.
Villkor
I linje med det föregående avtalet innehåller även det nya
låneavtalet innehåller vissa finansiella åtaganden, främst
beträffande skuldsättningsgrad och vissa sedvanliga villkor som
bland annat reglerar om Kindred och dess dotterbolag kan
skuldsätta sig ytterligare, bevilja säkerhet, ge garantier och ingå
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fusioner. Den 31 december 2021 uppfyllde Kindred-koncernen dessa åtaganden. Koncernen räknar med fortsatt full efterlevnad och
att kreditfaciliteten, om den utnyttjas ytterligare i framtiden, kommer att återbetalas i enlighet med avtalade villkor vid sådant tillfälle.
%ZWXʞQRMRKEZHIJʯVʞRHVMRKEVMWOYPHIVWSQYTTOSQQIVZMHƼRERWMIVMRKWZIVOWEQLIXIR
(GBP m)

Per den 1 januari 2020
2IXXSOEWWEƽʯHI
Förvärv och omvärderingar av leasingavtal
ʔZVMKEINOEWWEƽʯHIWTʟZIVOERHIJʯVʞRHVMRKEV
Valutakursförändringar
Per den 31 december 2020
2IXXSOEWWEƽʯHI
Förvärv och omvärderingar av leasingavtal
ʔZVMKEINOEWWEƽʯHIWTʟZIVOERHIJʯVʞRHVMRKEV
Valutakursförändringar
Per den 31 december 2021

Lån

Leasingavtal

Totalt

225,4
-115,1
–
-0,7
8,7
118,3
–
–
-0,3
-6,4
111,6

65,0
-12,6
4,8
1,3
3,8
62,3
-11,7
6,9
1,3
-3,4
55,4

290,4
-127,7
4,8
0,6
12,5
180,6
-11,7
6,9
1,0
-9,8
167,0

21: Uppskjuten skatt
Nedan anges de uppskjutna skatteskulder och skattefordringar (före kvittning) som redovisats av koncernen samt tillhörande
förändringar under innevarande och föregående redovisningsperiod:
(GBP m)

Per den 1 januari 2020
Uppskjutna skatteskulder
Uppskjutna skattefordringar
Redovisat direkt mot totalresultat för året
Redovisat direkt mot eget kapital
Justering för valutaomräkning
Per den 31 december 2020
Uppskjutna skatteskulder
Uppskjutna skattefordringar
Redovisat direkt mot totalresultat för året
Redovisat direkt mot eget kapital
Övriga förändringar i balansräkningen1
Justering för valutaomräkning
Per den 31 december 2021
Uppskjutna skatteskulder
Uppskjutna skattefordringar

Not

8
8

8
8

Ej hemtagna
intäkter

Materiella
anläggningstillgångar

Skatteförluster

Immateriella
tillgångar

Övrigt

Totalt

–
7,3
3,3
–
0,2

–
1,5
0,9
–
0,2

–
9,6
0,2
–
0,3

-3,6
0,9
0,5
–
-0,1

-2,3
4,2
0,9
0,1
-1,0

-5,9
23,5
5,8
0,1
-0,4

–
10,8
-1,8
–
–
-0,1

–
2,6
0,6
–
–
-0,2

–
10,1
1,3
–
–
-0,2

-2,7
0,4
-6,7
–
-8,0
0,2

-2,6
4,5
-2,9
0,2
-0,3
–

-5,3
28,4
-9,5
0,2
-8,3
-0,3

–
8,9

–
3,0

–
11,2

-16,8
–

-5,6
4,3

-22,4
27,4

1 Inkluderat i övriga förändringar i balansräkningen finns ett belopp om 8,0 miljoner GBP med hänförliga till förvärven av Relax Gaming Group och Blancas NV.

Vissa uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kan ha kvittats när det finns en juridiskt bindande rätt att kvitta aktuella
skattefordringar mot aktuella skatteskulder och när de uppskjutna inkomstskattefordringarna och inkomstskatteskulderna hänför sig
till inkomstskatter som uppbärs av samma skattemyndighet för antingen samma skattepliktiga enhet eller olika skattepliktiga enheter
där det finns en avsikt att reglera saldon på nettobasis.
Tabell för uppskjuten skatt (efter kvittning) för redovisningsändamål:
(GBP m)

Uppskjutna skatteskulder
Uppskjutna skattefordringar
Nettotillgångar

Per den 31
december 2021

Per den 31
december 2020

-22,4
27,4
5,0

-5,3
28,4
23,1

Saldon för uppskjuten skatt omfattar uppskjutna skattefordringar på 14,9 (2020: 11,2) miljoner GBP och uppskjutna skatteskulder på
1,3 (2020: noll) miljoner GBP som väntas återföras inom 12 månader.
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21: Uppskjuten skatt fortsättning
Koncernen hade per den 31 december 2021 outnyttjade
skatteunderskott för verksamheten motsvarande 142,7 (2020:
141,0) miljoner GBP från sina huvudsakliga operativa enheter
tillgängliga för avräkning mot framtida vinster. Summan av
outnyttjade skatteunderskott för verksamheten per den 31
december 2021 för vilka en uppskjuten skattefordran har
redovisats är 101,3 (2020: 94,7) miljoner GBP. Ingen uppskjuten
skattefordran har redovisats i fråga om återstående outnyttjade
skatteunderskott eftersom det inte finns tillräckliga belägg för en
eventuell återföring under framtida perioder.
Det skatteunderskott för vilket ingen uppskjuten skattefordran har
redovisats härrör främst från outnyttjade skatteunderskott för
Kindred France SAS, underkoncernen i Australien och mest
nyligen Unibet Interactive Inc., för vilka det inte finns tillräckliga
belägg på återföring. Totalt utgör dessa förluster 41,4 (2020: 46,3)
miljoner GBP av de totala outnyttjade skatteunderskott som
anges ovan. Det finns inget specifikt förfallodatum för de totala
kvarvarande outnyttjade skatteunderskotten för vilka ingen
uppskjuten skattefordran har redovisats.
Den sammanlagda summan av andra avdragsgilla tillfälliga
skillnader per den 31 december 2021 för vilka uppskjutna
skattefordringar har redovisats är 41,3 (2020: 43,9) miljoner GBP.
Detta inkluderar en avdragsgill tillfällig skillnad med avseende på
outnyttjade aktieoptioner som uppgår till 3,0 (2020: 4,0) miljoner
GBP, varav 1,2 (2020: 0,5) miljoner GBP har krediterats direkt mot
eget kapital. Det sammanlagda beloppet omfattar också en
avdragsgill tillfällig skillnad som uppkommer på outnyttjade
kapitalförluster för Kindred Group plc och som uppgår till 8,2
(2020: 8,2) miljoner GBP för vilka en uppskjuten skattefordran har
redovisats, eftersom det förväntas att skattepliktiga kapitalvinster
kommer att finnas tillgängliga mot vilka den avdragsgilla tillfälliga
skillnaden kan utnyttjas. En uppskjuten skattefordran har inte
redovisats för andra avdragsgilla temporära skillnader om 14,0
(2020: 3,0) miljoner GBP.
Global minimiskattenivå
Förslag till rådets direktiv om säkerställande av en global
minimiskattenivå för multinationella företagsgrupper i unionen
(2021/0433 CNS) (det ”föreslagna direktivet” eller ”direktivet”)
offentliggjordes av EU-kommissionen den 22 december 2021.
Enligt artikel 55 i det föreslagna direktivet ska medlemsstaterna
genomföra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa
direktivet senast den 31 december 2022 och ska tillämpa dessa
bestämmelser från den 1 januari 2023 (med vissa undantag som
gäller från den 1 januari 2024). Det föreslagna direktivet följer
nära det inkluderande ramverket från OECD/G20 om BEPS-avtal
och anger hur principerna om den effektiva skattesatsen på 15
procent, som har överenskommits av 137 länder, ska tillämpas i
praktiken inom EU. Det innehåller en gemensam uppsättning
regler för hur denna effektiva skattesats ska beräknas, så att den
tillämpas korrekt och konsekvent i hela EU.
De föreslagna reglerna kommer att gälla för alla större koncerner,
både inhemska och internationella, med kombinerade årliga
intäkter på mer än 750 miljoner EUR, och med en konstituerande
enhet av en multinationell (”MNE”) koncern i någon EUmedlemsstat. Myndighetsorgan, internationella eller ideella
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organisationer, pensionsfonder och investmentfonder som är
moderbolag i en multinationell koncern omfattas inte av
direktivet.
I enlighet med det föreslagna direktivet fastställs den effektiva
skattesatsen per jurisdiktion genom att dividera skatten som
betalas av företagen i jurisdiktion med deras sammanlagda
justerade intäkter. Den kvalificerande nettointäkten fastställs
vanligtvis genom referens till den finansiella nettointäkten i
enlighet med de redovisningsstandarder som tillämpas i den
jurisdiktion där moderbolaget är registrerat, i enlighet med vissa
justeringar av bokföring av skatter. Om den effektiva skattesatsen
för de konstituerande enheterna i en jurisdiktion ligger under
miniminivån (15 procent) tillämpas en tilläggsskatt. Allokeringen
av beloppet av tilläggsskatten till en specifik (eller ett antal)
jurisdiktion(er) beror på ett antal faktorer, bland annat om
jurisdiktionen där det yttersta moderbolaget, mellanvarande
moderbolaget eller det delägda moderbolaget ligger tillämpar en
regel om inkludering av kvalificerande intäkter. Om ingen
jurisdiktion tillämpar regeln om inkludering av kvalificerande
intäkter ska tilläggsskatten allokeras till olika jurisdiktioner med
hjälp av en formaliserad fördelning (regeln om underbeskattade
betalningar). Reglerna medger en exkludering av
minimiintäktsbelopp (kallas ”de minimis”-exkludering) för att
minska efterlevnadsbördan, vilket innebär att när intäkterna och
vinsterna i en jurisdiktion ligger under ett visst minimibelopp tas
ingen tilläggsskatt ut på koncernens vinster i den jurisdiktionen,
ens när den effektiva skattesatsen ligger under 15 procent. Vidare
kommer det att finnas möjlighet för företag att från
tilläggsskatten exkludera ett belopp av intäkterna som fastställs i
enlighet med en förutbestämd formel (baserad på en andel av
materiella anläggningstillgångar och antal anställda).
Offentliggörandet av detta föreslagna direktiv betraktas inte som
”i praktiken beslutat” för beräkningen av skatt i enlighet med IAS
12. För innevarande räkenskapsår fortsatte följaktligen
inkomstskatt och uppskjuten skatt att beräknas med tillämpning
av aktuella skattesatser. En korrekt uppskattning av den
finansiella effekten, om någon, för detta föreslagna direktiv kan
ännu inte göras.

22: Aktierelaterade ersättningar
Koncernen har olika aktierelaterade ersättningsplaner enligt
beskrivningen i denna not. Under 2021 intjänades 1 453 519
tilldelade aktierätter inom ramen för koncernens långsiktiga
incitamentsprogram för 2020 och koncernens
prestationsbaserade aktieprogram 2018. Årets totala kostnad
avseende aktierelaterade ersättningsprogram för anställda var
4,3 (2020: 3,7) miljoner GBP.
Långsiktigt incitamentsprogram för 2020 (”2020 LTIP”)
2016 godkände Kindred-koncernens styrelse ett långsiktigt
incitamentsprogram för samtliga anställda och ledningsgruppen
(”2020 Aktieplan för alla anställda, AESP” och ”2020
Incitamentsprogram för ledande befattningshavare”). Till följd av
detta beviljades 1 481 866 aktierätter till befintliga anställda den 3
oktober 2016, med efterföljande tilldelningar gjorda
proportionerligt till nya anställda. Tilldelning sker på villkoren att
verksamhetsmål uppnås för EBITDA under räkenskapsåret 2020
samt fortsatt anställning.
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Aktierätter inom ramen för detta program intjänades i sin helhet
den 31 mars 2021. Bedömningen av faktiskt verksamhetsresultat
mot målvillkoret, EBITDA, under räkenskapsåret 2020 bekräftade
att detta hade uppnåtts med över 100 procent. Resultaten för
LTIP 2020 sammanfattas nedan och det totala antalet intjänade
aktierätter uppgick till 1 189 899.
Prestationsmål

EBITDA

Resultat mot mål 2020

Resultat, 2020 LTIP

172 %

100 % (begränsad)

Den totala kostnaden som redovisades under 2021 med
avseende på 2020 LTIP uppgick till -0,6 (2020: 1,8) miljoner GBP.
2021 AESP (2021 All Employee Share Plan)
Vid utgången av 2020 godkände Kindred-koncernens styrelse
2021 AESP, en ny aktieplan för anställda knuten till
verksamhetens strategiska treårscykel. Planen riktar sig till
samtliga fast anställda i koncernen, med undantag för
medlemmarna i ledningsgruppen. De inledande tilldelningarna
kommer att göras till alla behöriga anställda på årsbasis under
räkenskapsåren 2021 till 2023 och kommer att ha intjänats efter
en period om 24 månader. Den första initiala tilldelningen gjordes
den 1 mars 2021. Därefter kommer tilldelningar att göras
halvårsvis efter den första tilldelningen, enbart till nya anställda
inom den sexmånadersperioden, och dessa kommer att ha
intjänats efter en 18-månadersperiod för att sammanfalla med
den första tilldelningen för det året. All intjäning förutsätter att
koncernens EBITDA-mål uppnås samt fortsatt anställning. Under
2021 tilldelades 470 400 aktierätter den 1 mars 2021 och 60 300
aktierätter den 1 september 2021.
Den totala kostnaden som redovisades under 2021 avseende
2021 AESP uppgick till 1,9 (2020: noll) miljoner GBP.
Beloppet som redovisas i koncernens redovisning av förändringar
i eget kapital med avseende på både aktieplanen för samtliga
anställda som nämns ovan om -7,2 (2020: 1,8) miljoner GBP,
kvittat mot utnyttjandet av egna aktier för intjänande under 2021
om 8,5 (2020: noll) miljoner GBP.
Prestationsbaserat aktieprogram (”PSP”)
Införandet av koncernens prestationsbaserade aktieprogram,
PSP, avseende tilldelningen av framtida prestationsbaserade
aktierätter till högre chefer och viktiga befattningshavare
godkändes av årsstämman 2013.

Övrig information

Resultatmåtten i det prestationsbaserade aktieprogrammet
utgörs av andra intjäningsvillkor än marknadsvillkor, vilket innebär
att deltagarna i hög grad följer koncernens resultat. De baseras
på fortsatt anställning och att verksamhetsmål uppnås under tre
räkenskapsår. De mål som har angetts är EBITDA, bruttobidrag
(spelöverskott minus försäljningskostnader och
marknadsföringskostnader) och fritt kassaflöde per aktie.
Tilldelningar som görs varje år kommer ha mål som mäts samlat
mellan helåret för tilldelningen och de två påföljande åren, så att
resultatet för varje räkenskapsår blir viktigt. Det samlade
resultatet jämfört med målen och därav följande tilldelning av
prestationsbaserade aktierätter kommer att redovisas efter
intjänandeåret.
Den 2 juni 2021 intjänades 2018 års PSP-tilldelningar i sin helhet.
Bedömningen av faktiskt verksamhetsresultat mot målvillkoren
bekräftade att samtliga mål under de tre räkenskapsåren
2018–2020 hade uppnåtts med över 100 procent. Resultaten för
PSP 2018 sammanfattas nedan och det totala antalet intjänade
aktierätter uppgick till 263 620.
Prestationsmål

EBITDA
Bruttobidrag
*VMXXOEWWEƽʯHI

Resultat mot mål över
2018–2020

PSP-resultat

116 %
107 %
126 %

100 % (begränsad)
100 % (begränsad)
100 % (begränsad)

Den 1 juni 2021 beviljade Kindred-koncernen 543 695 nya
prestationsbaserade aktierätter för tilldelning till ledande
befattningshavare och nyckelpersoner (”2021 PSP”). Dessa
tilldelningar tjänas in efter juni 2024 om verksamhetsmål och
fortsatt anställning uppnås under de tre åren 2021–2023. Målen
för dessa program har godkänts av ersättningskommittén och
styrelsen. De samlade kostnaderna redovisas över programmets
intjänandeperiod, som är tre år.
Den totala kostnaden som redovisades under 2021 i förhållande
till de långsiktiga incitamentsprogrammen uppgick till 3,0 (2020:
1,9) miljoner GBP. Av detta belopp 2021 redovisades 1,0 miljoner
GBP i förhållande till det PSP 2021.
Beloppet redovisas i koncernens redovisning av förändringar i
eget kapital med hänsyn till denna plan om GBP 1,1 (2020: 0,2)
miljoner GBP utgörs av ovanstående avgift, uppvägt av
utnyttjandet av egna aktier för intjänande under 2021 på 1,9
(2020: 1,7) miljoner GBP.

Tilldelningarna som sker enligt PSP, 2020 LTIP och 2021 AESP i form av aktiebaserad ersättning sker enligt Black-Scholes
optionsvärderingsmodell. Det verkliga värdet av tilldelningar och de antaganden som användes i beräkningen är följande:
2020
LTIP-utdelning1

PSP-tilldelning1

2021 AESP-utdelning1

Tilldelningsdatum

1 jun 2018

23 maj 2019

17 jun 2020

1 jun 2021

3 okt 2016

1 mar 2021

1 sep 2021

Genomsnittlig aktiekurs före tilldelning
GBP
Lösenpris GBP
Antal anställda
Tilldelade aktierätter
Intjänandeperiod (år)
Förväntad volatilitet (%)
Aktierättens löptid (år)

–
–
178
368 316
3
25
3

–
–
198
717 334
3
33
3

–
–
174
1 072 865
3
64
3

–
–
190
543 695
3
41
3

–
–
1 125
1 481 866
4
32
4

–
–
1 567
470 400
2
54
2

–
–
298
60 300
1,5
41
1,5
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22: Aktierelaterade ersättningar fortsättning
2020
LTIP-utdelning1

PSP-tilldelning1
Tilldelningsdatum

Förväntad löptid (år)
Riskfri ränta (%)
Förväntad utdelning uttryckt som
direktavkastning %
Verkligt värde per aktierätt, GBP

2021 AESP-utdelning1

1 jun 2018

23 maj 2019

17 jun 2020

1 jun 2021

3 okt 2016

1 mar 2021

1 sep 2021

3
–

3
–

3
–

3
–

4
–

2
–

1,5
–

5,68
8,17

8,46
4,55

3,94
3,97

2,63
11,59

3,28
6,28

2,78
11,22

2,41
13,21

1 Tilldelning enligt det prestationsbaserade aktieprogrammet är en juridiskt genomdrivbar villkorad rätt att erhålla ett visst antal av bolagets stamaktier under en period i
framtiden.

Den förväntade volatiliteten är baserad på standardavvikelsen för
koncernens aktiekurs över ett år före tilldelningsdatumet. De
riskfria avkastningsräntor som har tillämpats på tilldelningarna är
den ungefärliga implicita riskfria räntan för den tilldelade
aktierättens återstående löptid, baserat på den treåriga ränta som
erbjöds av Riksbanken respektive tilldelningsdatum.

stamaktier), vilket motsvarar 1 procent (2020: 1 procent) av
bolagets kapital och rösträtter.

En avstämning av förändringar i tilldelade aktierätter under året
som slutade den 31 december 2021 visas nedan:

Enligt det prestationsbaserade aktieprogrammet tilldelas
aktierätter till anställda i bolaget och eventuella dotterbolag.
Dessa tilldelade aktierätter intjänas beroende på om
prestationsmålen som styrelsen fastställer uppnås. Aktierätterna
motsvarar aktier eller svenska depåbevis och inte optioner, och
därför finns det inget lösenpris associerat med tilldelningen. Alla
andra huvudvillkor för programmet, inklusive ansvar,
lösenperioder, förändringar av kontroll, programmet och
individuella begränsningar anges nedan:

PRESTATIONSRELATERAT AKTIEPROGRAM (PSP)

2021 Antal

2020 Antal

1 932 421
-263 620
543 695
-119 081
2 093 415

1 355 846
-255 163
1 080 605
-248 867
1 932 421

2021 Antal

2020 Antal

1 213 161
-1 189 899
4 375
-27 637
–

1 509 592
–
64 081
-360 512
1 213 161

2021 AESP

2021 Antal

2020 Antal

Utestående per den 1 januari
Intjänade
Tilldelade
Förfallna
Utestående per den 31 december

–
–
530 400
-80 300
450 100

–
–
–
–
–

Utestående per den 1 januari
Intjänade
Tilldelade
Förfallna
Utestående per den 31 december
2020 LTIP

Utestående per den 1 januari
Intjänade
Tilldelade
Förfallna
Utestående per den 31 december

Tilldelningarna inom ramen för PSP, långsiktiga
incitamentsprogram och aktieplanerna för samtliga anställda och
därmed det viktade genomsnittliga lösenpriset för aktierätter
som är utestående i början och slutet av året, samt inlösta,
tilldelade och förfallna under året är noll GBP.
Det viktade genomsnittet av utestående tilldelade aktierätters
återstående avtalstid vid årets slut uppskattas till 1,4 år.
Utspädningseffekter
227 018 tilldelade aktierätter förföll eller annullerades under 2021.
Om alla aktiebaserade program utnyttjas fullständigt kommer
bolagets nominella aktiekapital att öka med sammanlagt
maximalt 1 589,70 (2020: 1 965,99) GBP genom emission av
sammanlagt maximalt 2 543 515 stamaktier (2020: 3 145 582
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Huvudvillkoren för det prestationsbaserade aktieprogrammet
anges nedan.
Prestationsrelaterat aktieprogram (PSP)

Ansvar för driften

Det prestationsbaserade aktieprogrammet sköts av styrelsen via
ersättningskommittén, som utses av styrelsen och
huvudsakligen består av bolagets icke anställda
styrelseledamöter.
Behörighet

Personer som är anställda i ett deltagande bolag har rätt att delta
i det prestationsbaserade aktieprogrammet.
Beviljade aktierätter

Aktierätter kan tilldelas till utvalda anställda efter beslut av
styrelsen eller ersättningskommittén. Tilldelade aktierätter är inte
pensionsgrundande eller överlåtbara.
Individuella gränser

Styrelsen fastställer det högsta antal stamaktier eller svenska
depåbevis som kan tilldelas individuella deltagare genom det
prestationsbaserade aktieprogrammet.
Tak

Högst 5 procent av bolagets emitterade stamaktiekapital får vid
något tillfälle emitteras eller vara emitterbart enligt det
prestationsbaserade aktieprogrammet och alla andra
aktieprogram som bolaget har för anställda. Detta tak omfattar
inte aktierätter som har förfallit eller återlämnats.
Reglerna för det prestationsbaserade aktieprogrammet ger
styrelsen rätt att tilldela aktierätter, med villkoret att de endast
intjänas om vissa resultatvillkor uppfylls. Tilldelade aktierätter får
dock utnyttjas i förtid under vissa omständigheter. Sådana
omständigheter inkluderar exempelvis fall då en anställd lämnar

Strategirapport

Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bokslut

Övrig information

bolaget på grund av hälsoskäl, pensionering, uppsägning eller
dödsfall. Om anställningen upphör av andra skäl förfaller
tilldelade aktierätter normalt.

—I juni 2021 användes 263 620 köpta aktier i samband med
intjänandet av de långsiktiga incitamentsprogrammen för
2018.

Ägarbyte, fusion eller annan omorganisation

b) Överkursfond

Tilldelade aktierätter kan i allmänhet utnyttjas i förtid vid uppköp,
ackordsförhandling, fusion eller annan omorganisation av
bolaget. Alternativt kan deltagare tillåtas eller, i vissa fall, bli
tvungna att byta sina tilldelade aktierätter mot aktierätter i det
förvärvande bolaget.

Inga förändringar förekom i överkursfonden under 2021 eller
föregående år.

Nyemission

Alla stamaktier som emitteras vid intjänande av aktierätter ska
vara likställda med de aktier av samma slag som är utestående
vid tilldelningsdatumet förutom i fråga om eventuella rättigheter
förknippade med en tidigare avstämningsdag.
2020 LTIP och 2021 AESP
Huvudvillkoren för PSP tillämpas även på 2020 LTIP och 2021
AESP.

23: Aktiekapital och reserver
(a) Aktiekapital
(GBP m)

Högsta tillåtna
1 600 000 000 (2020: 1 600 000 000)
stamaktier till 0,000625 GBP vardera
Den 31 december
Emitterat och till fullo betalt:
Per 1 januari och 31 december – 230
126 200 (2020: 230 126 200)
stamaktier till 0,000625 GBP vardera

Per den 31
december 2021

Per den 31
december 2020

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

143 829

143 829

Per den 31 december 2021 var det totala antalet aktier i Kindred
Group plc 230 126 200 med ett nominellt värde om 0,000625
GBP. Av dessa hade koncernen 7 486 839 aktier till följd av
tidigare återköpsprogram. När dessa aktier köps eller senare säljs
återspeglas effekterna under balanserad vinst.
Under året började styrelsen för Kindred Group plc utnyttja rätten
till aktieåterköp som erhölls vid den extra bolagsstämman den 11
juni 2020. Mellan den 1 mars 2021 och den 30 april 2021 köptes
1 317 000 aktier/svenska depåbevis till ett totalt belopp om 190,0
miljoner SEK, eller 16,2 miljoner GBP.
Därefter började styrelsen för Kindred Group plc utnyttja rätten till
aktieåterköp som erhölls vid den extra bolagsstämman den 10
juni 2021. Mellan
den 26 juli 2021 och den 17 december 2021 köptes 4 652 000
aktier/svenska depåbevis till ett totalt belopp om 600,0 miljoner
SEK, eller 50,2 miljoner GBP.
Under året uppgick det totala antalet köpta aktier som användes i
samband med intjänande inom ramen för bolagets aktieprogram
till 1 453 519:
—I mars 2021 användes 1 189 899 köpta aktier i samband med
intjänandet av de långsiktiga incitamentsprogrammen för
2020.

c) Övriga avsättningar
Avsättningen på -42,9 (2020: -42,9) miljoner GBP uppkommer i
koncernbokslutet till följd av tillämpningen av principerna i
företrädarens redovisning vid koncernens omstrukturering 2006.
Den övriga avsättningen representerar skillnaden mellan
aktiekapital och icke-utdelningsbara reserver i Kindred Group plc
samt aktiekapital och icke-utdelningsbara reserver i det tidigare
moderbolaget Kindred Services Limited (tidigare UGP Limited).
Denna avsättning uppkommer inte i moderbolagets separata
bokslut och påverkar därmed inte utdelningsbara reserver.
d) Omräkningsreserv
Denna avsättning på 5,7 (2020: 17,2) miljoner GBP utgör en
icke-utdelningsbar reserv. Per den 31 december 2021 innehas 6,4
(2020: noll) miljoner GBP avseende den kumulativa effektiva
andelen av det aktuella säkringsförhållandet i koncernens
omräkningsfond.

24: Konvertibla obligationer
I samband med avyttringen av Kambi i maj 2014 tecknade
koncernen konvertibla obligationer för 6,0 miljoner GBP som
emitterats av Kambi. Den 31 maj 2018 ändrades de konvertibla
obligationerna och omräknades med ett belopp på 7,5 miljoner
EUR och en räntesats på 3 procent. Obligationen har en inbäddad
villkorlig option som ger både koncernen och Kambi skydd mot
ägarbyte. Optionen kan endast utnyttjas vid begränsade
utlösande händelser. Optionens verkliga värde per den 31
december 2021 var 0,1 (2020: 0,1) miljoner GBP. Det finns inga
tecken på nedskrivningsbehov för de konvertibla obligationerna
vid årets utgång.

25: Rörelseförvärv
Blankenberge Casino-Kursaal NV
Den 1 april 2021 förvärvade Kindred-koncernen 100 procent av
det utestående aktiekapitalet i Blankenberge Casino-Kursaal NV
(Blancas) som driver Casino Blankeberge i Belgien, från Rank
Group Plc (en oberoende tredje part). Blancas resultat har
konsoliderats sedan detta datum.
Blancas är licensinnehavare till och driver Casino Blankenberge,
som är ett av de nio landbaserade kasinon som finns i Belgien.
Blancas förnyade nyligen med framgång sina kasinolicenser hos
den belgiska spelkommissionen, samt även koncessionsavtalet
med staden Blankenberge för en 15-årsperiod som inleddes i
januari 2021. Förvärvet kommer att stärka Kindreds långsiktiga
verksamhet och åtagande i Belgien och kommer att göra det
möjligt för Kindred att fortsätta erbjuda ett attraktivt erbjudande
till de belgiska kunderna.
I enlighet med relevanta redovisningsprinciper betraktas siffrorna
nedan som preliminära.
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25: Rörelseförvärv fortsättning
Den totala köpeskillingen var 25,6 miljoner GBP på kontant- och
skuldfri basis och reglerades kontant. Kindred har gjort en
provisorisk värdering till verkligt värde av nettotillgångarna i
Blancas NV per förvärvsdagen, inklusive koncessionsavtalet som
preliminärt har värderats till 17,3 miljoner GBP, och som ett
resultat har en provisorisk avsättning för goodwill om 9,6 miljoner
GBP redovisats i koncernens balansräkning per förvärvsdatumet.
Blancas har sedan förvärvsdatumet bidragit med 0,2 miljoner
GBP till underliggande EBITDA.
Nedan presenteras Blancas balansräkning per förvärvsdatumet:
(GBP m)

Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga anläggningstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar
Likvida medel
Leverantörsskulder och övriga skulder
Kundtillgodohavanden
Avsättningar
Förvärvade nettotillgångar
Preliminär goodwill
Köpeskilling

Redovisat värde
före förvärvet

Preliminärt
verkligt värde

0,9
0,5
0,9
0,8
5,5
-2,3
-0,1
-0,2
N/A
N/A
N/A

17,3
0,5
0,9
0,8
5,5
-2,3
-0,1
-1,1
21,5
9,6
31,1

Goodwill representerar resultatet av förväntade synergier från
sammanslagningen av det förvärvande och det förvärvade
bolaget.
Immateriella anläggningstillgångar utgör den omedelbara
åtkomsten till Blancas koncessionsavtal, som står för en av de
främsta skillnaderna mellan bokförda värden före förvärvet och
de efterföljande preliminära verkliga värdena i tabellen ovan.
Relax Gaming
Den 1 oktober 2021 slutförde Kindred förvärvet av de återstående
utestående aktierna i Relax Holding Limited och dess dotterbolag
(Relax Gaming), en ledande och snabbväxande B2B-leverantör av
iGaming, registrerad i Malta. Kindred har investerat i Relax
Gaming sedan 2013 och transaktionen har inneburit att Kindred
kan förvärva återstående 66,6 procent av de utestående aktierna.
Förvärvet påskyndar Kindreds strategi för att öka sitt fokus på
produkter och kundupplevelser genom att stärka Kindreds
produktkontroll och produktdifferentieringskapacitet. Relax
Gamings resultat har konsoliderats sedan den 1 oktober 2021.
Som ett ”rörelseförvärv genomfört i etapper” behövde koncernen
omvärdera sitt tidigare aktieinnehav i Relax Gaming, om 33,4
procent, per förvärvsdagen. Verkligt värde per förvärvsdagen av
koncernens innehav i Relax Gaming omedelbart före förvärvet av
samtliga aktier var 76,2 miljoner GBP och som en följd redovisade
koncernen en ökning av verkligt värde om 71,3 miljoner GBP.
Denna ökning är en post som inte ingår i kassaflödet och har
redovisats under jämförelsestörande poster i koncernens
resultaträkning.
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Vid slutförandet av transaktionen har alla befintliga
personaloptionsprogram i Relax Gaming lösts in och Relax
Gamings ledning behåller 7 procent av de totala fullt utspädda
aktierna i bolaget. Som en följd redovisas nu innehav utan
bestämmande inflytande i koncernens bokslut och värderas till
sin proportionerliga andel i de redovisade beloppen av Relax
nettotillgångar. Kindreds ägande i Relax Gaming är efter
transaktionen 93 procent av de totala fullt utspädda aktierna. Det
finns en köp-/säljoptionstruktur på plats som gör att ledningen i
framtiden kan sälja sina aktier till Kindred och Kindred kan köpa
ledningens aktier. Strukturen inkluderar en avtalad tidsperiod och
en förutbestämd värderingsmetod tillämpas.
Mer information om köpeskillingen följer nedan:
GBP m

Erlagd kontant köpeskilling
Villkorad köpeskilling

79.5
79.7
159.2

92,9 miljoner EUR (eller 79,5 miljoner GBP) har reglerats kontant,
vilket omfattar den initiala köpeskillingen för den återstående
andelen aktier om cirka 85 miljoner EUR och cirka 8 miljoner EUR
per förvärvsdagen för de nyemitterade aktierna i Relax från
ledningen.
Tilläggsköpeskilling som kan komma att utbetalas under 2022
och 2023, förutsatt att Relax Gaming uppnår vissa finansiella
milstolpar som provisoriskt värderades till verkligt värde i enlighet
med relevanta redovisningsprinciper till 93,1 miljoner EUR (eller
79,7 miljoner GBP) per förvärvsdagen och redovisades som
övriga finansiella skulder till verkligt värde via resultatet i
koncernens balansräkning.
De förvärvade nettotillgångarna, enligt vad som anges nedan, har
värderats till verkligt värde per förvärvsdagen i enlighet med
relevanta redovisningsstandarder och betraktas som
provisoriska:

(GBP m)

Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar och nyttjanderätter
Övriga anläggningstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar
Likvida medel
Övriga skulder1
Uppskjutna skatteskulder
Förvärvade nettotillgångar
Verkligt värde av tidigare
egetkapitalintresse
-RRILEZYXERFIWXʞQQERHIMRƽ]XERHI
Goodwill
Köpeskilling

Redovisat värde
före förvärvet

Preliminärt
verkligt värde
vid förvärvet

4,9
2,2
0,1
7,3
8,1
-9,2
–
13,4

82,8
2,2
0,1
7,3
8,1
-9,9
-3,9
86,7

N/A
N/A
N/A
N/A

-76,2
-6,0
154,7
159,2

1 Övriga skulder omfattar leverantörsskulder och övriga skulder, avsättningar,
leasingskulder och skatteskulder.

Preliminär goodwill om 180,8 miljoner EUR (eller 154,7 miljoner
GBP) har beräknats med hjälp av verkligt värde på tidigare
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aktieinnehav, köpeskilling och innehav utan bestämmande
inflytande, med avdrag för verkligt värde på identifierbara
nettotillgångar.
Goodwill representerar resultatet av förväntade synergier från
sammanslagningen av det förvärvande och det förvärvade
bolaget. Vidare har inte alla nya kunder som Relax förvärvar efter
datumet då transaktionen slutförs samt alla nya spel som Relax
utvecklar och lanserar efter slutförandedatumet inkluderats i
värderingen av respektive kundrelation och utvecklingskostnader
för tillgångarna, utan tas i stället upp som en del av goodwill.
De immateriella anläggningstillgångar som har förvärvats från
Relax Gaming omfattar varumärket Relax Gaming, den plattform
på vilken Relax Gamings spel erbjuds till kunderna och tekniken
hänförlig till Relax Gamings egenutvecklade spel.
De förvärvade immateriella anläggningstillgångarna kan fördelas
enligt följande och utgör de främsta skillnaderna mellan
redovisade värden före förvärvet och de efterföljande preliminära
verkliga värdena i tabellen ovan:

(GBP m)

Varumärke
Utvecklingskostnader (distributionsplattform och
spel)
Kundrelationer

Preliminärt
verkligt värde
vid förvärvet

30,8
37,1
14,9
82,8

Relax Gaming har sedan förvärvsdagen bidragit med 4,4 miljoner
GBP till intäkterna och 3,7 miljoner GBP i underliggande EBITDA
till Kindred-koncernens siffror.
Sammantaget var 2021 ett rekordår för Relax Gaming i termer av
intäkter och underliggande EBITDA, vilket återspeglar
framgången för dess mycket skalbara affärsmodell. Intäkterna
för helåret 2021 uppgick till 28,9 miljoner EUR, en tillväxt på 31
procent från helåret 2020, och underliggande EBITDA uppgick till
13,0 miljoner EUR, vilket motsvarar en underliggande EBITDAmarginal på 45 procent. Dessa siffror gäller enbart för Relax
Gaming för helåret och motsvarar inte vad som ingår i Kindredkoncernens koncernredovisning för helåret.
Förvärvsrelaterade kostnader om 5,8 miljoner GBP belastar
resultaträkningen och redovisas som jämförelsestörande poster.

26: Kapitalåtaganden
Koncernen har ingått avtal gällande anläggningstillgångar med
utgifter motsvarande 2,6 (2020: 0,2) miljoner GBP per den 31
december 2021.

27: Transaktioner med närstående
Närmare uppgifter om ersättning till styrelseledamöter och
koncernledning finns i ersättningskommitténs rapport på sidan
118. Vid årsskiftet fanns en skuld till styrelseledamöterna som
uppgick till noll (2020: noll) GBP, avseende dessa tjänster.

Övrig information

intresseföretag Relax Holding Limited. Relax Holding Limited och
dess dotterbolag anses därför vara närstående parter till Kindred
Group plc. Den 1 oktober 2021, efter Kindred-koncernens förvärv
av Relax Gaming, är Relax Holding Limited och dess dotterbolag
nu dotterbolag till Kindred-koncernen, och transaktioner mellan
de två parterna är koncerninterna transaktioner som elimineras
vid konsolidering. Därmed redovisas transaktionerna inte längre
som transaktioner med närstående i denna not. Transaktioner
med närstående, fram till det datum då Relax Gaming blev en del
av Kindred-koncernen, redovisas nedan:
—Relax Gaming Group försåg vissa varumärken och dotterbolag
inom Kindred-koncernen med B2B-tjänster för onlinespel och
var leverantör av kasino-, bingo- och pokerprodukter, såväl som
viss relaterad utveckling. Det totala beloppet av inköpta tjänster
uppgick till 6 824 232 (2020: 8 443 187) GBP.
—I februari 2018 skrev Kindred Group plc också ett låneavtal
med Relax Holding Limited till ett maximalt värde på 1,0
miljoner EUR som löpte ut i april 2020. I linje med låneavtalet
ackumulerades ränta och avgifter på lånesaldot. I april 2020
ändrades låneavtalet och förlängdes med ytterligare två år,
med ett nytt utgångsdatum i april 2022. Senare återbetalades
hela lånesaldot år 2020 och den återstående skulden för
koncernen uppgick per den 31 december 2021 till noll (2020:
noll) GBP.
Per datumet då Relax Gaming blev en del av Kindred-koncernen
uppgick den återstående behållningen av åtaganden till och från
koncernen med avseende på ovanstående transaktioner till noll
(den 31 december 2020: noll) GBP.
Övriga transaktioner med närstående under året som avslutades
den 31 december 2021 uppgick 6 295 (2020: 63 733) GBP. Detta
avser marknadsföringstjänster som tillhandahållits av Football
United International Limited, ett bolag där en av Kindredkoncernens styrelseledamöter som har suttit i styrelsen under
året är intressenter. Belopp att betala till Football United
International Limited uppgick per den 31 december 2021 till noll
(2020: noll) GBP.

28: Eventualförpliktelser
Koncernen har för närvarande inte gjort avsättning för eventuella
anspråk som kan uppstå på grund av marknadsföring av
spelverksamheter i vissa jurisdiktioner. Baserat på nuvarande
juridisk rådgivning bedömer styrelsen inte att resultaten av
eventuella rättsprocesser och anspråk kommer att ha någon
väsentlig negativ inverkan på koncernens ekonomiska ställning.
Mer information finns i avsnittet Allmänna juridiska
förutsättningar på sidorna 109 till 112.

29: Likvida medel
I saldot för likvida medel per den 31 december 2021 om 270,6
(2020: 300,5) miljoner GBP ingick 76,6 (2020: 77,5) miljoner GBP i
medel som inte är tillgängliga för användning i koncernens
dagliga verksamhet. Dessa medel har avsatts av koncernen för
att täcka vissa kundtillgodohavanden enligt kraven i lokala lagar
och bestämmelser.

Som framgår av not 14 hade Kindred Group plc till och med den
30 september 2021 ett intresse på 33,4 procent i koncernens
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Noter till koncernbokslutet
fortsättning

30: Avstämning av alternativa resultatmått
Koncernen presenterar följande alternativa resultatmått eftersom de ger ägare och investerare ytterligare information om
verksamhetens resultat som styrelsen anser vara värdefull. De alternativa resultatmått som redovisas av koncernen består av termer
som definieras av IFRS och är därför inte nödvändigtvis jämförbara med andra resultatmått med snarlikt namn som rapporterats av
andra företag.
Följande tabeller visar hur koncernens alternativa resultatmått avstäms med de mest direkt jämförbara måtten som redovisas i
enlighet med IFRS.

(GBP m)

Bruttoresultat
Marknadsföringskostnader
Löner
Övriga rörelsekostnader
Underliggande EBITDA1
Kostnader för omstruktureringar av personal
Förvärvskostnader
Tvistig regulatorisk sanktion
Övrigt nettoresultat
Vinst från omvärderingen av ett tidigare egetkapitalintresse till verkligt värde när koncernen övertog
kontrollen
EBITDA

Not

4
4
4
4
4
4
4
4

Intäkter
Underliggande EBITDA-marginal1

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2021

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december
20201

753,6
-234,7
-117,5
-69,3
332,1
-1,0
-5,8
4,2
-9,7

665,2
-203,6
-109,7
-63,7
288,2
-4,2
-0,4
-8,0
-1,4

71,3
391,1

–
274,2

1 259,6
26 %

1 130,2
25 %

1 Under 2021 uppdaterades definitionen av underliggande EBITDA för att utesluta tidigare redovisade valutakursvinster/-förluster i rörelseposter (redovisas nu i koncernens
resultaträkning som en del av posten övrigt resultat). Eftersom koncernen bedriver verksamhet internationellt påverkas dess resultat av naturliga skäl av
valutakursfluktuationer, som kan vara volatila mellan kvartalen. Koncernen anser att denna uppdatering kommer att öka jämförbarheten för läsarna. Jämförelsesiffrorna för
2020 avseende underliggande EBITDA och den underliggande EBITDA-marginalen har uppdaterats för att spegla förändringen.
Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2021

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2020

(GBP m)

Not

Likvida medel
Kundtillgodohavanden
Fri kassa

29
19

270,6
-72,0
198,6

300,5
-77,5
223,0

Minus: Lån

20

-111,6

-118,3

87,0

104,7

391,1
0,22

274,2
0,38

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2021

Räkenskapsåret
som avslutades
den 31
december 2020

282,3

316,1

-10,6
-34,4
-1,3
-10,4
5,5
231,1

-5,2
-20,7
-1,3
-11,3
-10,1
267,5

Nettokassa
EBITDA
Nettokassa i förhållande till EBITDA

(GBP m)

Not

2IXXSOEWWEƽʯHIJVʟRPʯTERHIZIVOWEQLIX
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Utvecklings- och förvärvskostnader för immateriella anläggningstillgångar
Betalda räntor på leasingskulder
Återbetalning av leasingskulder
Justera för: förändringar i kundtillgodohavanden
*VMXXOEWWEƽʯHI
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31: Händelser efter rapportperioden
Den 8 februari 2022 tillkännagav Kindred att koncernen ska utveckla sin interna, prisbelönta Kindred Racing Platform till en heltäckande
intern sportboksplattform. Det avspeglar Kindreds långsiktiga strategi för att få större kontroll över hela kedjan, från produktutbud till
kundupplevelse. Kindred har också tecknat ett nytt avtal med sin tillförlitliga partner Kambi om att använda deras B2B-tjänster för
sportspel till slutet av 2026.
Den 9 februari 2022 meddelade Kindred ett nytt program för aktieåterköp under det bemyndigande av återköp som erhölls på den extra
bolagsstämman den 10 juni 2021. Programmet löper från den 10 februari 2022 till den 12 maj 2022 och uppgår till ett totalbelopp om
300,0 miljoner SEK. Mellan den 10 februari 2022 och den 10 mars 2022 köptes 865 000 aktier/svenska depåbevis till ett totalt belopp
om 86,4 miljoner SEK.
Även om koncernen inte har någon direkt exponering mot Ryssland och Ukraina kommer ledningen att fortsätta att kontinuerligt
övervaka situationen efter eskaleringen av de geopolitiska spänningarna under februari 2022 mellan länderna, och kommer att
utvärdera den eventuella effekt det bedöms kunna medföra.
Den 3 mars 2022 meddelade Kindred att koncernen har gått ihop med Turf Paradise och har erhållit nio Limited Event Wagering
Operator-licenser för att erbjuda sportspel i Arizona.
Dessa händelser efter balansdagen kräver ingen förändring av de belopp som ingår i årsredovisningen för 2021.

32: Jämförande information
Vissa jämförelsesiffror i de huvudsakliga delarna i detta bokslut har omklassificerats för att anpassas till innevarande års redovisning,
enligt vad som anges nedan:
(i) Koncernens jackpotförpliktelse har omklassificerats från avsättningar till leverantörsskulder och övriga skulder för att bättre
avspegla postens karaktär.
(GBP m)

Leverantörsskulder och övriga skulder
Avsättningar (inom kortfristiga skulder)

Enligt tidigare
redovisning

Omklassificering

Enligt aktuell
redovisning

162,1
21,2

4,2
-4,2

166,3
17,0

(ii) Kostnader för incitamentsprogram för ledningen i samband med förvärv, tidigare redovisade som en separat rad under
jämförelsestörande poster, har införlivats i raden förvärvskostnader under jämförelsestörande poster.
(GBP m)

Kostnader för incitamentsprogram i samband med förvärv
Förvärvskostnader

Enligt tidigare
redovisning

Omklassificering

Enligt aktuell
redovisning

0,4
–

-0,4
0,4

–
-0,4

(iii) Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkom vid förvärv och påskyndade avskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar som uppkom vid förvärv har flyttats från jämförelsestörande poster till administrationskostnader. Dessa ingår i
posten avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.
(GBP m)

Summa administrationskostnader
Summa jämförelsestörande poster

Enligt tidigare
redovisning

Omklassificering

Enligt aktuell
redovisning

224,1
31,7

9,9
-9,9

234,0
21,8
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Årsstämma
Årsstämman för Kindred Group plc kommer att hållas kl. 10:00
svensk tid den 13 maj 2022 på Kindreds kontor i Stockholm, som
ligger på Regeringsgatan 25. Årsstämman kommer att hållas
utan personligt deltagande och aktieägarna uppmuntras att
utnyttja rätten till poströstning.

Rätt att delta
Innehavare av svenska depåbevis som vill delta i årsstämman
måste vara registrerade hos Euroclear Sweden AB den 29 april
2022 samt meddela Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
om sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 12:00 svensk tid
den 9 maj 2022 genom att fylla i registreringsblanketten som
finns på www.kindredgroup.com/AGM, ”Representation and
voting form for AGM 2022” (registreringsblankett för årsstämma
2022). Formuläret måste fyllas i fullständigt och skickas in
elektroniskt.
Observera att konverteringar till och från svenska depåbevis och
stamaktier inte kommer att tillåtas mellan den 29 april och den 16
maj 2022.

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 0,337 (2020: 0,330) GBP per
aktie/svenskt depåbevis, som ska betalas till innehavare av
stamaktier och svenska depåbevis. Om förslaget godkänns av
årsstämman förväntas utdelningen betalas ut den 20 maj 2022
och den 18 november 2022 och uppgår till totalt 75,0 (2020: 75,0)
miljoner GBP.
Se sidan 114 för ytterligare information om koncernens nya
utdelningspolicy.
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Finansiell information
Kindred Group plc:s finansiella information finns tillgänglig på
svenska och engelska. Rapporter kan erhållas på Kindredkoncernens webbplats www.kindredgroup.com eller beställas via
e-post hos info@kindredgroup.com. Utskick sker via e-post.
Du kan beställa årsredovisningar via webbplatsen www.
kindredgroup.com eller via e-post på info@kindredgroup.com.
Kindred-koncernen kommer att publicera finansiella rapporter för
räkenskapsåret 2022 på följande datum:
Delårsrapport januari – mars, den 28 april 2022
Delårsrapport januari – juni, den 22 juli 2022
Delårsrapport januari – september, den 28 oktober 2022
Helårsrapport 2022, den 8 februari 2023
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Deﬁnitioner
Medelantalet anställda: Det genomsnittliga antalet anställda för
året baserat på antalet anställda vid varje kvartals utgång.

Nettokassa/(nettoskuld): Summa likvida medel per balansdagen
minus kundtillgodohavanden och lån.

B2B: Business-to-business.

Nettokassa/(nettoskuld) per aktie: Summa likvida medel per
balansdagen minus kundtillgodohavanden och lån dividerat med
antalet stamaktier per balansdagen.

B2C: Business-to-consumer.
Total genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR): Ett mått på tillväxt
under flera perioder med antagandet att samtliga intäkter
återinvesteras i slutet av varje år.
Resultat per aktie efter utspädning: Resultat efter skatt
hänförligt till ägarna i Kindred Group plc justerat för eventuella
utspädningseffekter på utestående stamaktier dividerat med
viktat genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.
Utdelning per aktie: Föreslagen eller utbetalad utdelning
dividerad med antal utestående aktier per balansdagen.
Resultat per aktie: Resultat efter skatt hänförligt till ägarna i
Kindred Group plc dividerat med viktat genomsnittligt antal
utestående aktier.
EBITDA: Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar.
eNPS (Medarbetarlojalitet): Baserat på frågan ”Hur sannolikt är
det att du skulle rekommendera Kindred som arbetsplats?”
avspeglar den här poängen andelen som rekommenderar
arbetsplatsen (svarade 9–10) minus andelen som inte gör det
(svarade 0–6).
Fritt kassaflöde: Nettokassa genererad av verksamheten
exklusive förändringar i kundtillgodohavanden, minus kassaflöde
från investeringsverksamhet (inklusive förvärv) och betalningar
för hyresskulder.
Fritt kassaflöde per aktie: Nettokassa genererad av
verksamheten exklusive förändringar i kundtillgodohavanden,
minus kassaflöde från investeringsverksamhet (inklusive förvärv)
och betalningar för hyresskulder dividerat med viktat
genomsnittligt antal utestående aktier.

Nettoskuld i förhållande till EBITDA: Nettoskuld per
balansdagen dividerat med EBITDA för året till detta datum.
Antal aktiva kunder: Det totala antalet registrerade kunder som
har spelat hos Kindred-koncernen någon gång under året.
Antal registrerade kunder: Det totala antalet kunder i Kindredkoncernens kunddatabaser.
Övriga intäkter: Intäkter från koncernens B2B-verksamhet.
Omsättning: Totalt belopp av insatser gjorda på sportevenemang
och spel.
Underliggande EBITDA: EBITDA före kostnader för
omstrukturering av personal, förvärvskostnader, tvistig
regulatorisk sanktion, övrigt resultat och vinst på omvärdering av
tidigare aktieinnehav till verkligt värde när koncernen övertog
kontrollen.
Underliggande EBITDA-marginal: Underliggande EBITDA som
andel av intäkterna.
Fri kassa: Summa likvida medel per balansdagen minus
kundtillgodohavanden.
Viktat genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning:
Beräknat som det viktade genomsnittliga antalet stamaktier som
är utestående och potentiellt utestående (dvs. inklusive effekterna
av intjänandet av samtliga aktierätter) under året.
Viktat genomsnittligt antal utestående aktier: Beräknat som det
viktade genomsnittliga antalet stamaktier som är utestående
under året.

GPTW-poäng: Andel anställda som instämmer eller instämmer
helt i frågan ”med alla aspekter inräknade skulle jag säga att
Kindred är en mycket bra arbetsplats”.
Bruttoresultat: Intäkter minus försäljningskostnader.
Spelöverskott: Intäkter från koncernens B2C-verksamhet.
Spelöverskottet på sportspel definieras som nettoresultatet från
lagda vad. Inom kasino och spel definierar koncernen
spelöverskottet som nettovinsten från spel och spelöverskottet
nettointäkterna (rake) som har intjänats från avslutade
pokerpartier. Spelöverskottet från samtliga produkter redovisas
netto efter kampanjbonusar.
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