
KKinndrred-hjjärrrnaann: 
Föörsttåellsee föör aatttt sppeelaareenn 

koommmeer först.

Kindred Group plc
Årsredovisning och bokslut 2018



Använda data:
KKinddredd-hhjärrnnaannn
Kärnan i vår verksamhet är 
vår unika insikt och de data 
vi samlar in och analyserar. 
Vi kallar denna insikt för 
Kindred-hjärnan, och den 
ligger till grund för allt vi gör.
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Höjdpunkter
Kindred är en av de största 
onlinespeloperatörerna på den 
europeiska marknaden, med över 24 
miljoner registrerade kunder i världen.

Strategiska höjdpunkter
 > Kindred-koncernen har tecknat avtal 

med Svensk Elitfotboll om att bli ny 
huvudsponsor för Allsvenskan och 
Superettan genom varumärket Unibet. 
Partnerskapet, vars löptid är upp till tolv 
år, börjar den 1 januari 2020 och uppgår 
till 1,8 miljarder kronor.

 > Under 2018 erhöll Kindred totalt 

licenskrävande aktiviteter, i enlighet 

 >

 > Licensierad i Sverige i enlighet med den 
nya spellagen, med verkan från 

 > Ansökte om licens i New Jersey i USA.

Operativa höjdpunkter
 > Höga aktivitetsnivåer och rekordhögt 

antal aktiva kunder resulterade i 
rekordhögt spelöverskott.

 >

vilket visar koncernens förmåga att 
absorbera spelskatten genom fokus på 
skalbarhet och kostnadskontroll.

GBP

Spelöverskott +21 %

GBP

Spelskatt +40 %

GBP

Marknadsinvesteringar i media och sport +28 %

GBP

EBITDA* +12 %

GBP

Resultat per aktie +12 %

GBP

Fritt kassaflöde per aktie -11 %
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Översikt
Kindred-koncernen erbjuder sportspel 
(inklusive hästkapplöpning), kasino 
och spel, samt bingo och poker via 
våra olika varumärken.

Våra marknader enligt region
(%)

Våra produkter
(%)

Spelöverskott från mobilspel

Aktiva kunder årligen
(miljoner)

ledande speloperatörer på internet, med 
verksamhet i hela Europa, Australien 
och nu även i USA. Koncernen erbjuder 

över 11 varumärken, en utmärkt form av 
underhållning i en trygg, rättvis och hållbar 
miljö. Kindred-koncernen sysselsätter 

Stockholms Large Cap-lista. Koncernen är 

av EU-kommissionens rekommendationer 
för principer för att skydda konsumenter och 
spelare i samband med onlinespeltjänster 
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En skalbar affärsmodell
Landskapet på Kindreds huvudmarknader 
har genomgått snabba förändringar sedan 
år 2010, till stor del till följd av nya lokala 
regelverk i många länder. Ytligt kan det 
framstå som en negativ utveckling för 
branschen, eftersom reglering vanligtvis 
introducerar både nya skatter och extra 
kostnader, samt nya utmaningar att leva upp 
till komplicerade nationella regelverk.

Under den här perioden visar Kindreds 
historik att när regleringen hanteras korrekt 
är möjligheterna som uppstår av lokal 
reglering sådana att möjligheterna överväger 
kostnaderna. Kindred-koncernen är aktiv 
på lokalt reglerade marknader genom 

och Storbritannien, och koncernen är även 
aktiv på andra internationella marknader 

All licensierad verksamhet övervakas genom 
lokala spelmyndigheter. Kindred betalar 
spelskatter på alla marknader enligt gällande 

av spelöverskottet från lokalt reglerade 
marknader, och denna siffra ökar.

En hållbar affärsmodell
Vår affärsmodell bygger på att utöka vår 
verksamhet genom att ta marknadsandelar 
från våra konkurrenter och därigenom öka 

med genom att vara datadrivna och genom 
att veta vad som styr kundupplevelsen 
och vad som förbättrar vår verksamhet. 
Vi vill behålla våra kunder länge och bygga 

att vår genomsnittliga intäkt per användare 

fortsätter att öka antalet aktiva användare. 
Vi anser att detta utgör hållbar och 
ansvarsfull tillväxt. Vår affärsstrategi stöder 
vårt mål att uppnå långsiktig tillväxt genom 
att fokusera på att locka till oss och behålla 

hållbar verksamhet. Vi kommer endast att 
kunna skapa långsiktigt värde och fortsatt 
god tillväxt genom att prestera väl inom 
alla områden.

En hållbar verksamhet kan endast existera 

bygger på kanalisering av den digitala 
konsumentens efterfrågan, till det reglerade 

kanalisering måste operatörerna kunna 
erbjuda sina kunder mervärde, inklusive 
premiumupplevelser och ekonomiskt 

konsumentupplevelsen inte är anpassad till 
den digitala marknaden undergrävs denna 
kanalisering och konsumentmålen kan 
inte uppnås.

 Läs mer på sidorna 20 till 25
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Kommentar från koncernchefen
Vi kommer att fortsätta att 
transformera spelbranschen  
genom att investera i ny teknik, 
spännande produkter och, framför  
allt, våra anställda.

 
Vi gav oss själva 
ambitiösa mål för 
att säkra en ledande 
position i vår bransch, 
inte bara vad gäller 
finansiella resultat utan 
också hur vi tar hand 
om våra kunder.

Henrik Tjärnström, 

+21 %
Ökning av 
spelöverskott 
 

+12 %
Ökning av EBITDA
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svensk spellicens av Spelinspektionen, efter 
en omfattande ansökningsprocess. Även om 
Sverige inte har varit Kindreds största 
marknad på många år förblir det en viktig 
marknad för oss, liksom att vara en viktig del 
av vår historia.

Som jag sade när nyheten gick ut om vår nya 

hållbar spelmarknad – med hög kanalisering 
och högt konsumentskydd – i Sverige, med 
fokus på konsumentskydd och minimerade 
skador, ända sedan vi startade Unibet år 

äntligen har nått hit och ser fram emot en ny 
och bättre framtid för Kindred, för lokal sport 

direkt till sporten och samhället, framförallt 
genom det avtal som vi har skrivit med 

huvudsponsor för ligorna Allsvenskan 
och Superettan.

USA
2018 var ett kritiskt år för utvecklingen av 
digitala möjligheter i USA. Efter beslutet 

är det nu möjligt för enskilda stater att 

i USA har spelare där utsatts för oreglerade 
operatörer i mycket större utsträckning än 

lokalt reglerade marknader arbetar Kindred 
för att bemöta denna nya möjlighet. Vi har 
dock också realistiska förväntningar om att 
statlig marknadsliberalisering kommer att ta 
tid, precis som vi har sett i Europa.

Nytt huvudkontor
2018 har också varit ett transformerande 
år för vår verksamhet på Malta, eftersom vi 

oss att samlokalisera alla Kindreds anställda 
på Malta, som tidigare befann sig på våra 

anställda en utmärkt arbetsupplevelse och 
en utmärkt arbetsmiljö som speglar Kindreds 

att arbeta över de olika varumärkena för att 
erbjuda samma höga kvalitet på kundservice 

tekniska nav i Stockholm till Urban Escape-
byggnaden, vilket ger oss utrymme att 
fortsätta växa och expandera.

Kindreds ledande ställning på Maltas 
spelmarknad erkändes även under 2018 

första personen som blev invald i Hall of 

när vi först säkrade en licens och startade 
verksamheten i Malta, och han har sedan 
dess spelat en nyckelroll i att leda vår 
verksamhets tillväxt. Jag har arbetat med 

år 2003, och vi har varit mycket lyckosamma 
att ha en så passionerad förespråkare och 
ledare på en för oss så viktig plats.

Hållbar tillväxt

2018 var ytterligare ett år då Kindreds 

utveckling, till följd av fortsatt organisk 
tillväxt och ett helårsbidrag från 32Red.

hållbar tillväxt drevs resultatet av 
fortsatt ökade marknadsandelar, vilket 
återspeglades i en ökning med nio procent 
av aktiva kunder årligen.

Kindreds fokus på effektivitet och 
skalbarhet gjorde det möjligt för oss 
att öka vår vinst från verksamheten 

avgifter. Vår förmåga att hantera denna 
utmaning är grundläggande för vår strategi 
för att fortsatt leverera goda resultat, 
eftersom de svenska lokala regelverken 

Vi gav oss själva ambitiösa mål för att 
säkra en ledarskapsposition i vår bransch, 

utan också hur vi tar hand om våra 

oavsett marknad och regleringsmodell, 
och vi arbetar transparent med 
tillsynsmyndigheter och forskare för att 

ifrån oss.

ambitioner som kommer att stödja vårt 
engagemang för att se till att spelarna 
alltid får en positiv och hälsosam 
spelupplevelse. Som operatör är det 
vår plikt att hjälpa dem som inte kan 
kontrollera sitt spelande, genom att ge 
dem de verktyg och den information 
de behöver för att återfå kontrollen. 

från skadligt spelbeteende ska upphöra 
innan 2023.

måste vi också fortsätta att driva en stark 
företagskultur som är både mångsidig och 
full av begåvningar. Vår personalstyrka 

nationaliteter och vi hoppas att kunna 

övertygad om att detta, tillsammans 
med vårt fortsatta fokus på att locka 
de främsta begåvningarna, kommer att 
göra det möjligt för Kindred att utvecklas 
vidare inom hållbarhet och omvandla 
spelbranschen. Läs mer om våra fem 
högprioriterade områden för hållbarhet, 
framgång, långsiktiga ambitioner och 
nästföljande steg i vår hållbarhetsrapport.

Bygga för vår framtid
Även om verksamheten har fortsatt att 
utvecklas i god takt låter vi oss inte känna 
oss alltför självsäkra. Under 2018 har vi gjort 
en grundlig granskning av hur vi organiserar 

snabba organiska tillväxt och förvärven 

och komplexitet. Antalet anställda har mer 
än fördubblats sedan i maj 2014, när vi 
separerade från Kambi Sports Solutions, och 
vi stöder nu en komplex verksamhet med 

Vi inser att strukturer och arbetssätt som 
har varit extremt effektiva tidigare inte 
nödvändigtvis stämmer överens med 
Kindreds behov i framtiden. Under 2018 har 
vi därför utfört en omfattande granskning 
av våra interna arbetssätt. Vår nya 

innan årsskiftet.

Hållbarhet

inom branschen genom att för tredje 

konferensen, den här gången i Stockholm. 

från hela Europa. Experter från myndigheter, 
forskare, operatörer och terapeuter 
diskuterade frågor som är avgörande för en 

konferensen vikten av samarbete och 

 > att utbilda ungdomar i riskerna som 
uppstår i samband med spelande

 > att etablera ett gemensamt 
blockeringssystem – spelare som har 
problematiska spelbeteenden borde inte 
kunna spela hos något spelbolag

 > att introducera ett förbud mot att spela 
på kredit.

långsiktiga och hälsosamma relationer med 
alla intressenter, för att bygga förtroende 

göra detta måste vi samarbeta, utnyttja 
viktiga forskningsresultat och integrera 

det enda sättet för oss att skapa den bästa 
upplevelsen för våra kunder, inspirera andra, 
styra utvecklingen i rätt riktning och skapa en 
mer hållbar spelindustri.

Vi kan endast fortsätta att överträffa 
konkurrenterna om vi anställer exceptionella 
människor och ger dem möjlighet att skina. 
Jag vill tacka alla medlemmar i Kindred-
laget som har bidragit under 2018 och ser 
fram emot vårt gemensamma uppdrag 

Henrik Tjärnström
Koncernchef

Fortsätta vår transformering
Under de senaste tio åren har Kindred varit 
en ledande förespråkare för hållbar lokal 
reglering av den digitala spelindustrin. 
Under den perioden har vi transformerat 
vår verksamhet för att anpassa oss till de 
möjligheter och utmaningar som uppstår.

bekräftelse på att koncernen hade fått en 
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Intäktsmodell
Modellen visar hur spelöverskottet, justerat för 
kostnader, kapitalinvesteringar, förändringar i 
rörelsekapital och skattebetalningar, flödar vidare 
till fritt kassaflöde som kan delas ut till aktieägarna 
som en kontantutdelning och/eller aktieåterköp. 

Kostnader

Kapitalkostnader

Förändringar i rörelsekapital

Skattebetalningar

Spelöverskott –
skapas från alla Kindreds varumärken, produkter 
och marknader. Kindreds genomsnittsmarginal 

(vilket innebär att den genomsnittliga 
återbetalningskvoten till våra kunder är 

Kostnader och andra justeringar –
dessa omfattar alla Kindreds 
rörelsekostnader, inbegripet spelskatter 
och andra skatter som betalas i 
olika regioner, marknadsförings- och 
rörelsekostnader, samt investeringar i 
ny teknik.

Sportspel

Kasino och spel

Bingo och övriga spel

Poker

Spelöverskott
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Utdelning

Aktieköp

Balanserad vinst eller förlust

Fritt kassaflöde –
detta representerar den 
överskottskassa som skapas 
i verksamheten under 
räkenskapsåret efter att 
alla kostnader har betalats. 

investeringar och kan även, 
utifrån styrelsens förslag och 
aktieägarnas godkännande, 
delas ut till Kindreds ägare.

Utdelning till Kindreds ägare –

genom utdelning eller aktieköp. 
Liksom föregående år har styrelsen 
granskat verksamhetens beräknade 

att föreslå en utdelning som motsvarar 

svenskt depåbevis. 

Balanserad vinst eller förlust, efter att den årliga utdelningen har 
godkänts och delats ut, representerar den ökning av koncernens 

avsättningar som kan användas för fortsatta investeringar i 
framtida tillväxt.
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Bedriva en verksamhet 

Bidra till 

Ansvarsfullt spelande
Bibehållen integritet

samhället 

som följer regelverket

Affärsmodell
Kindreds strategiska riktning och verksamhet 
vilar på vårt syfte att transformera spelbranschen 
och säkerställa hållbar tillväxt på alla våra 
marknader. Detta uppnår vi genom tre strategiska 
pelare, på vilka vi bygger vår verksamhet.

 > alltid de bästa erbjudandena 
och produkterna

 > förmåga att uppnå resultat

 > licens att driva verksamhet

Pelarna är uppdelade i elva 
fokusområden, så att vi kan driva 
en skalbar, framgångsrik och 
hållbar verksamhet.

beskrivs nedan.
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Förmåga att uppnå resultat 

Vi har lyckats uppnå bra resultat genom 
ständiga innovationer och att hitta ett bättre 
sätt att erbjuda våra kunder vad de önskar. 

innovation, teknik, kultur och våra anställda. 

och det kommer att fungera bra även 
i framtiden.

En vetenskaplig och datadriven strategi
Vi baserar inte våra beslut på magkänslor. 
Vi baserar våra beslut på fakta och 
insikter. Vi använder de data vi måste för 
att glädja våra kunder genom att ge dem 
nya alternativ, en säkrare miljö och bättre 

nya dörrar för dem.

Sann innovation

morgondagens idéer och testar hur de kan 
tillämpas på verkliga produkter. Vi strävar 
ständigt efter att innovera och hitta nya 
vägar framåt, eftersom detta är det enda 

Starka värderingar, stark kultur  
och starka människor
Sedan starten har vårt företag vilat på tydliga 
värderingar och en stark företagskultur. 
När vi växer måste vi skydda denna kultur 
och se till att den omfattar hela företaget. 
Vår förmåga att vårda vår företagskultur har 
gjort det möjligt för oss att locka till oss och, 
framför allt, behålla de bästa talangerna i ett 
verkligen mångsidigt lag.

Skalbara och effektiva lösningar
Vi har höga ambitioner och kommer 
att fortsätta att växa. Vår förmåga att 
skala vår affärsmodell och utveckla 
effektiva lösningar på utmaningar har 
gjort det möjligt för oss att fortsätta att 
växa utan att kompromissa inom något 

företag misslyckas.

Licens att driva verksamhet 

Vi arbetar i en bransch som ofta utsätts 

varit förtjänat. Vi vet att ett ansvarsfullt 
och hållbart företag är ett framgångsrikt 
företag och att alla operatörer som vill få 
plats i morgondagens samhälle måste ta 
hänsyn till detta i sin affärsmodell redan 

och vi fortsätter att sträva efter att vara ett 
föredöme inom bästa praxis.

Ansvarsfullt spelande

att hjälpa de kunder som behöver det att 
ta en paus. Vi tar denna roll på stort allvar, 
eftersom vi ser ett hållbart värde i att ha 
glada kunder som spelar för nöjes skull.

Bibehållen integritet
Vår verksamhet bygger på förtroende. 

att vi hanterar deras pengar väl eller 
saknar tillit till de produkter vi erbjuder 

särskilt länge. Vi arbetar med de högsta 
säkerhetsstandarderna och tillsammans 
med våra partner är vi delaktiga i att 
upprätthålla integriteten inom alla 
branschens områden.

Bidra till samhället

våra lokala verksamheter och våra 
många partnerskap över hela världen 
bidrar vi till våra lokala samhällen. 
Vi är beroende av dessa samhällen och 
de är i viss utsträckning beroende av oss. 
Hållbar tillväxt handlar om att vara en del av 
vårt lokalsamhälle.

Bedriva en verksamhet som följer regelverket
Spelbranschen kräver licens för att driva en 

ta emot kunder imorgon måste vi följa de 
lokala bestämmelserna på alla marknader. 
Vi är stolta över att driva en verksamhet 
som lever upp till regelverken, varje dag. 

ingen verksamhet.

Alltid de bästa erbjudandena  
och produkterna

Sedan företaget grundades har kunden alltid 
stått i centrum för allt vi gör. Vår ambition 
att ständigt förbättra upplevelsen vi erbjuder 
våra kunder är uppenbar överallt i vår 
verksamhet. Vi vet att genom att ge våra 
kunder det bästa erbjudandet och de bästa 
produkterna ser vi till att de fortsätter att 
njuta av att spela med oss.

Säker och smidig plattform
Vår plattform gör det möjligt för oss att 
anpassa oss till kundernas behov och 
lokala regelverk, samt att skapa en säker 
och stabil miljö året runt. Vi hanterar våra 
kunders pengar och vi gör det med den 

tillgänglig, för att uppnå fullständig säkerhet 
och efterlevnad av regelverken.

Strategi med flera varumärken

och glädjer våra kunder genom en portfölj 
med globala, lokala och hyperlokala 

som behövs för att anpassa våra 
produkterbjudanden på varje marknad.

Global skala och lokal relevans
Som global operatör med en helt skalbar 
plattform kan vi anpassa vårt erbjudande 
och vår närvaro på marknader runt om i 
världen även med en mycket begränsad 
insats. Med andra ord kan vi snabbt vara 
precis där vi vill vara.

Kindred Group plc Årsredovisning och bokslut 2018
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Analysera data 
för att nära  

DDDattaaa ssommm ssärrsskiiljeerr

Under de senaste åren har alla börjat att 
förstå värdet i dataanalys och automation 

Men medan världen har pratat om data 
har Kindred utvecklat och implementerat 
ett antal verktyg och tekniker som vi 
tillsammans kallar för Kindred-hjärnan.

vetenskapliga och datastyrda spelbolag. 
Som en del av vår strategi för långsiktigt 
hållbar tillväxt har Kindred investerat 
betydande resurser för att kunna uppnå 
våra mål.

Att vara datadriven handlar inte bara om 
att använda toppmoderna verktyg, det 
kräver även en förändring i företagets kultur 

organisation och ett system som fokuserar 
på exakt detta. På så sätt gör vi data till en 
källa för mervärde och konkurrensfördelar.

Kindred har en företagskultur 
och ett mål som går ut på att 
ständigt förbättra våra 
tjänster och kundupplevelsen. 
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KKKinndddreedd-hhhjäärnaann  
uutvveeckklaasss fforrtffaraanddee

Vi inser att vi fortfarande är i de tidiga 
stadierna av att verkligen bygga upp en 

både förbättra kundupplevelsen och för  
att säkerställa verksamhetens excellens.

Exempel på fördelarna med Kindreds 

 >
plattform och i våra egna kanaler.

 >
partnerkanaler (spelleverantörer, 
marknadsföringspartner och 
betalningslösningar).

 >

 >
beslut, så att de kan vara effektivare, 
samt effektiviserar och förbättrar 
miljontals småbeslut varje år över 

HHHåållbbaaraa aaafffääreerr  
äär gggoodda  aafffärreer

Vår kompetens inom dataanalys hjälper 
också till att skydda våra kunder och hjälper 
oss att förstå när de behöver hjälp.

Som en del av vår ansvarsfulla spelstrategi 

tidiga varningstecken som kan signalera 
framtida problem. En detaljerad analys 
av hur kunderna använder våra verktyg, 
såsom insättningsgränser och självvald 
avstängning, gör det möjligt för oss att lära 
oss mer om kundernas beteende och att 
säkerställa att kunderna har ett hållbart 
förhållande till våra varumärken.

 
DDDaaggeennss leeeddandee 
oorrggaaaniissatttioonner hhaar laaggt 
dddattaaasttyyrdddaa bbeesllutt ooocch 
hhhannddliinngggarr ii hhäändeeernnaa ppåå 
ssiinn ffroonntlllinnjeepperrsonnnaal occhh 
ssiinnaa aafffärrsspaarrtnneer övveer 
hhhellaaa orggaaannissattioonnennn occhh 
äävveeenn uuttannnfförr.

Inbäddning av datastyrda beslut, processer och åtgärder i organisationen

På Kindred förstår vi att kraften i data 
inte ligger i själva uppgifterna och inte 

snarare en systematisk, vetenskaplig 
och upprepad användning av data och 
insikter som driver åtgärderna som 
skapar mervärde.

upp en stor kapacitet att samla in, hantera 
och bearbeta data på vår plattform. Vi har 
dessutom gjort väsentliga förbättringar 
av vår förmåga att analysera data för att 
skapa nya insikter och datamodeller.

vidta riktade åtgärder utifrån insikter, 
vilket ökar framgångarna och minskar 

vi kan lära oss av åtgärderna, genom att 
samla in mer data från resultatet av dessa 

sin tur skapar ytterligare data och kunskap 
som kan driva förbättrade och ytterligare 

denna datafokus som skapar åtgärder 
som i sin tur skapar mervärde.

Världsmästerskapet i fotboll 
för herrar (FIFA) 2018

44,9 m
Spel som har spelats

295 m
Omsättning (GBP)

35,5 m
Maximala transaktioner på 
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Uttöökka vvåårt eenggaaggemmmaangg  
i ddeett svveeensskkaa ssaammhhäälleet

Kindred har lockat kunder i Sverige sedan 

har Kindred argumenterat för en icke-
diskriminerande reglering av den svenska 

begränsningar av rättvis konkurrens inte var 
motiverade, började Kindred väcka talan mot 
svenska staten för att utmana spelmonopolet.

för första gången blev möjligt för Kindreds 
varumärken i Sverige att konkurrera på 
samma sätt i det nya reglerade systemet  
som de historiska monopolen.

föremål för exakt samma regler och skydd 

i Kindred-koncernen har redan en verksamhet 
i Sverige, anställer högutbildade arbetstagare 
och bidrar avsevärt genom skatter. 
Samtidigt stöder marknadsinvesteringar 
redan ett brett sortiment av sporter 
och medier.

för oss att göra ytterligare strategiska och 
långsiktiga åtaganden som rör svensk sport 
och det svenska samhället, till exempel 
genom att sponsra fotbollsligorna Allsvenskan 
och Superettan. Koncernens andra initiativ är 

Unibet som ämnar bidra till sporten som tack 
för allt den har gjort för Henrik och många 

enkelt att fokusera på och belöna svenska 
klubbar/idrottsföreningar som arbetar med 
hälsosamma värderingar och som skapar 
både hållbarhet och glädje.

2018 kom med spännande 
utvecklingar i Sverige, 
Kindreds äldsta marknad, 
liksom i USA, en potentiellt 
transformerande marknad 
för framtiden.

Utforska 

och licenser
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Första stegen i New Jersey

blivit ledande i utvecklingen 
av en lokalt reglerad digital 
spelmarknad i USA. Kindred har 
ingått ett partnerskap med Hard 

Jersey och planerar att lansera 

har Kindred ingått ett 
partnerskap med Mohegan Sun 

öppnas upp kommer vi att vara 
redo att agera på de möjligheter 
som uppstår.

Kindred-modellen

Kindred utvärderar förändringar i lokala 

av viktiga faktorer som att se till att 
marknaden är helt öppen, där det är 
möjligt att uppnå rättvis konkurrens med 
äldre monopol och att väsentliga 
begränsningar inte styr produktutbudet.

Vår erfarenhet runt om i Europa har 
också visat att en lyckad lokal reglering 

kräver hållbar nivå på spelskatter. 

produkter begränsas kommer kunder 
att utnyttja den digitala ekonomin för att 
fortsätta spela med illegala operatörer 

både att marknaden blir oattraktiv för 
ansvarstagande företag som Kindred och 
att många konsumenter inte spelar i en 
säker och reglerad miljö.

Nevada

New Jersey
Mississippi

West Virginia

Pennsylvania

New York
Kalifornien

+20 andra stater

2222000011888 2019 2020

Connecticut

Michigan
Montana

VVääggkkaaarttaaa fföörr UUUSSAAA

USA har potential att bli 
världens största reglerade 
onlinespelmarknad. 

nationell nivå togs bort när 
PASPA-lagen dömdes som 
icke-konstitutionell år 2018. 
Nästa steg i liberaliseringen 
kommer att ske på delstatsnivå 
och kommer sannolikt att ta 

den process genom vilken lokal 
reglering har utvecklats i Europa.
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AAAkktivv vvaarruummäärkkeeshaannteeriingg

Antalet varumärken som koncernen äger 
har snabbt expanderat i takt med att 

nya varumärken, alla med inriktning på de 

varumärken Unibet och Maria redan hade 
starka positioner.

När vi förvärvar företag gör vi en detaljerad 
granskning för att bedöma alla dess 
varumärkens långsiktiga potential. 
På så sätt säkerställer vi att vi hanterar 
varje marknad på effektivast möjliga 

en marknad har vi en strategi för aktiv 
varumärkeshantering som minskar det 
totala antalet varumärken. På så sätt 
förlorar inte Kindred kunderna, utan försöker 
istället att migrera dem till ett lämpligare 
och relevantare varumärke.

Under 2018 migrerade vi kunder från Stan 

Stan James var tidigt ute på marknaden 
för online sportspel i Storbritannien och 
hade byggt upp ett starkt lokalt anseende, 
men för oss var det mer logiskt att fokusera 
vår globala sportspelsmarknadsföring på 

oss med ett hyperlokalt varumärke på den 
brittiska marknaden.

Nyckeln till framgång i en 
miljö med många varumärken 
är att aktivt hantera 
varumärkesportföljen. 

En 

unikt fokus

14

Strategisk rapport
1 2 333 4



FFleerra vvaaruummmärrkken  
skaappaarr ffleerrra mmööjligghetterr

Vårt ursprungliga varumärke, Unibet, 
utvecklades mycket starkt som ett 
premiumvarumärke med ett komplett 
service- och produktutbud som ger alla 

spelare är det viktigt att kunna spela 

förblir verksamhetens huvudvarumärke.

Vi insåg också att många spelare lockas 
mer av ett mer riktat varumärke och är 

genom förvärv och organisk utveckling.

och spelmarknaden. Vi har kompletterat 
dessa förvärv genom att introducera 

2018. Vår avancerade tekniska plattform 
gör det möjligt för oss att erbjuda Kindreds 

företagets effektivitet.

FFookkuss ppåå kkkuunnddeernnas beehhovvv

Kindreds affärsmål är konstruerat kring våra 

att säkerställa rättvisa spel, bästa möjliga 
erbjudande och en utmärkt upplevelse för 

för Kindred är att vi uppfyller vårt löfte till 
våra spelare i allt vi gör.

Eftersom vi arbetar i en reglerad bransch 
är det oundvikligt att mycket av vårt arbete 
handlar om att se till att vi efterlever ett 
komplicerat ramverk av nationella och 
internationella lagar och förordningar. 

hur eventuella förändringar i produkter och 
processer kommer att påverka kunden, och 
vi försöker alltid att hitta sätt att förbättra 
kundupplevelsen. En viktig drivkraft i detta 
är vår detaljerade process för återkoppling 
– vi övervakar ständigt, på varumärkes-, 
produkt- och marknadsnivå, vad våra 

hjälper oss att se till att vi ger våra kunder 

Som ett led i vårt robusta 
kundupplevelseprogram har vi kunnat 
följa spelarnas uppfattning när det gäller 
förtroende för oss i förhållande till våra 

den mest pålitliga onlinespelupplevelsen. 

Lansera nya varumärken

på alla lokala marknader där vi är 
verksamma är en viktig del av Kindreds 
varumärkesstrategi. När detta är gjort 
uppstår ett val mellan att förvärva 

egna riktade varumärken.

Under de senaste åren har koncernen 

på förvärv av relevanta hyperlokala 

varumärken på respektive nordiska och 
brittiska marknader.

Under februari 2018 berättade 
Kindred nyheten att det hyperlokala 

lanseras på den rumänska marknaden. 

varumärkena Storspelare/Storspiller 

Varumärken

Uppfattning om mest pålitliga spelupplevelse
(%)

20182017

62 %

64 %

66 %

68 %

70 %

Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
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Skapa 
en stark 
och 

Enn skkaalbaarr aaffärrsmmoodeell

Kindreds verksamhet är organiserad kring 
en centraliserad teknik med produkt-, drifts- 
och marknadsföringsteam som arbetar 
med våra olika konsumentvarumärken, 
vilket ligger till grund för verksamhetens 
effektivitet. Vi investerar kontinuerligt i 
denna skalbara och centraliserade modell 
för att utveckla och stödja en komplex 

agerar inom många olika regelverk, vart 
och ett med unika krav. Att äga denna 
grundläggande teknologiska tillgång gör det 
också möjligt för oss att snabbt komma till 
skott när nya möjligheter uppstår.

Vår egen teknik är en 
grundläggande drivkraft bakom 
Kindreds förmåga att växa 
avsevärt snabbare än marknaden 
och leverera den skalbarhet som 
har skyddat vinstmarginalerna.

3 m
Transaktioner per timme  
vid högtrafik

40 m
Transaktioner per dag
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Förmåååga attt absoorbeerra speelskaaatter

Branschlandskapet på Kindreds 
huvudmarknader har genomgått snabba 
förändringar sedan 2010, till stor del till 
följd av nya lokala regelverk i många 
länder. Ytligt kan det framstå som en 
negativ utveckling för branschen, eftersom 
reglering vanligtvis introducerar både nya 
skatter och extra kostnader, samt nya 
utmaningar att leva upp till komplicerade 
nationella regelverk.

Under den här perioden visar Kindreds 
historik att möjligheterna som uppstår av 
lokal reglering är vanligtvis så väsentliga 
att möjligheterna överväger kostnaderna. 
Även om operatörer med en stark och 
anpassningsbar affärsmodell, som Kindred, 
har visat detta kan naturligtvis lokala 
regelverk vara en större utmaning för 
andra bolag.

gjort det möjligt för Kindred att möta 
utmaningarna som lokala regelverk skapar 
är (a) betydande ökningar i marknadsandel 
som drivs av en fortsatt tillväxt som sker 
snabbare än marknadens tillväxt och 

i vår verksamhet.

Kinndrreed GGrroup-pplatttfoormeen

Kindreds egenutvecklade teknologiplattform 
är grundläggande för vår möjlighet att 
växa betydligt snabbare än marknaden. 

hitintills har levererat starka resultat trots 
ökad affärs- och regelkomplexitet.

Utmaningen att ge våra kunder bästa 
möjliga sömlösa upplevelse ökar varje 
år eftersom vi kontinuerligt lägger till nya 
produkter, funktioner och kanaler.

Vi måste även erbjuda våra kunder över hela 
världen service dygnet runt alla dagar, så 

uppgraderar de olika komponenterna 
uppstår det ingen störning i tjänsten eller 
någon negativ inverkan för kunderna.

2018 behandlade vi tre miljoner 
transaktioner per timme. Vi utökar 
ständigt våra möjligheter att stödja 
framtida tillväxt.

Kindreds chattbot: En snabbt  
utvecklande digital värld
Kundresan och den övergripande 
kundupplevelsen kan bli positivt 
transformerad genom användandet 

inom sådana områden där 
kunder brukar uppleva irritation. 
Sådana verktyg minskar även volymen 
rutinmässiga kundserviceförfrågningar.

Nya innovationer över hela koncernen

och vi tror starkt på att företaget endast 
kommer att fortsätta att frodas om vi står 
ut från mängden genom innovation.

rad nya innovationer och partnerskap.

ett samarbete med det nya New York-
baserade företaget Cockroach Labs, 
som levererar kärnan i vår nya globala 
plattform, och ett partnerskap med det nya 

kommer att leverera branschens första 

naturligt tal har också lanserats som en 
röstbaserad spelsatsningsprototyp på 

2013 2014 2015 2016 2017

Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
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Nyckeltal

Koncernen värderar 
verksamhetens 
prestationer regelbundet 
för att mäta resultatet och 
hjälpa till att genomföra 
dess strategi och mål.

Spelöverskott
(miljoner GBP)

2018 907,6

2017 751,4

2016 544,1

2015 354,1

Definition

som nettovinsten eller nettoförlusten från 

Resultat

EBITDA
(miljoner GBP)

2018 202,8

2017 180,3

2016 120,7

2015 77,0

Definition

Resultat

 
 

Utdelning per aktie
(GBP)

2018 0,496

2017 0,551

2016 0,310

2015 0,235

Definition

Resultat

Eget kapital per aktie
(GBP)

2018 1,269

2017 1,296

2016 1,058

2015 0,926

Definition

Resultat

Resultat per aktie
(GBP)

2018 0,580

2017 0,516

2016 0,366

2015 0,244

Definition

Resultat
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Rörelsemarginal
(%) 

2018 17

2017 18

2016 18

2015 18

Definition

Resultat

Övriga kostnader, andel av spelöverskottet
(%)

2018 8

2017 9

2016 8

2015 8

Definition

Resultat

Aktiva kunder under årets sista kvartal
 

2018 1 568 574

2017 1 329 124

2016 1 150 027

2015 921 150

Definition

Resultat

Fritt kassaflöde per aktie
(GBP)

2018 0,653

2017 0,735

2016 0,413

2015 0,301

Definition

Resultat

Kapitalkostnader för immateriella tillgångar
(miljoner GBP) 

2018 23,5

2017 20,4

2016 19,2

2015 11,1

Definition

Resultat

Antal Kindred-anställda som anser att 
”Kindred är en utmärkt arbetsplats”
(%)

2018 87

2017 82

2016 80

2015 82

Definition

Resultat
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Hållbarhet
Hållbarhet är kärnan i Kindred-
koncernens affärsstrategi.

Kindred är en av de största 
internationella operatörerna i en 
reglerad bransch med hög politisk 
och social profil och tar ständigt 
ledarrollen när det gäller att 
införliva alla aspekter av hållbarhet 
i affärsstrategin.

Hållbarhet är grundläggande för Kindred-koncernens prioriterade områden 1:a prioritet 

2:a prioritet 

3:e prioritet 
 

4:e prioritet 

5:e prioritet 

www.kindredgroup.com
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1:a prioritet 

Människor har roat sig med vadslagning 
under hundratals år. Det handlar om att ha 
kul och vara delaktig i en glädjefull stund, 
tillsammans med andra människor och 
spelare. Det är därför människor tycker om 
att spela. Vår främsta hållbarhetsprioritet 
är att främja ansvarsfullt spelande.
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2:a prioritet  

För oss betyder att bibehålla integriteten 
att spelandet sker rättvist, öppet och fritt 
från vadslagningsrelaterad korruption. 
Spelens integritet är viktig eftersom 
kompromisser i integritet skulle innebära 
risker för sport, idrottare och fans, med 
tanke på dess skala och popularitet 
runt om i världen. Vi ämnar agera med 
integritet och rättvisa i allt vi gör, för att 
förtjäna kundernas, myndigheternas och 
hela branschens förtroende.

Efterlevnad av GDPR

3:e prioritet  

Kindred verkar inom digital underhållning 
i en politiskt känslig och reglerad bransch, 
och det är viktigt för vår verksamhet att 
vi följer bestämmelser och krav på alla 
lokala marknader där vi har licens att 
bedriva verksamhet.

Bekämpning av penningtvätt (AML)

Miljöaspekter

Sociala aspekter

Styrningsaspekter

Hållbarhet fortsättning
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på förtroende

Ansvarsfullt 
spelande 

Bibehålla 
integriteten Bidra till samhället

Bedriva en 
verksamhet som 
följer regelverket

Vara Kindred

4:e prioritet  

Våra medarbetare är vår största tillgång, 
och vi måste dra till oss och behålla viktiga 
talanger för att leverera enligt målen i 
vår strategi. Vi strävar efter att erbjuda 
medarbetarna en utmärkt arbetsplats 
genom en distinkt kultur baserad på 
våra kärnvärderingar. Samtidigt som vi 
har en stark företagskultur, grundad på 
gemensamma värderingar, främjar vi 
också mångfald och jämlikhet i allt vi gör.

5:e prioritet  

Alla kan på något sätt bidra till samhället 
i sin helhet, sitt lokala samhälle och sina 
medmänniskor. Förutom att erbjuda 
underhållning på ett hållbart sätt bidrar vi 
genom att stimulera ekonomisk tillväxt, 
delta i våra lokalsamhällen och minimera 
vårt bidrag till den globala uppvärmningen.

2018 Anställda per åldersgrupp
(%)

2018 Anställdas könsfördelning
(%)

2

3

1

2

1
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UUtffoorrmmnniinng aav eettt  
lyycckkaat reeggeellveerrkk

 >
 >
 >

 >

Kanalisering är nyckeln

Samarbete med aktörer för att  
säkerställa hållbara regleringar

Hållbarhet fortsättning
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Kindred-koncernens koldioxidutsläpp
Ton utsläpp av koldioxidekvivalenter

2017/18 2016/171

Summa 6 558 7 220

 
(ton per miljoner GBP i spelöverskott)

Skattetransparens

MSCI Environment, Social and 
Governance Rating – ”AAA”

Biodling

Vår roll för miljön
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Riskhantering
Kindred-koncernen har implementerat en 
heltäckande riskhanteringsprocess för att 
säkerställa att koncernens risker hanteras proaktivt.
Riskstyrning

 

Allmänna risker:
 >
 >
 >  

 >

Branschspecifika risker:
 >

Riskhanteringsprocess

Känslighetsanalys

Faktor
Procentuell 
förändring

Inverkan på 
resultat före 

skatt i mGBP
Spelöverskott

Månatlig avkastning och aktiv risk

Riskhanterings- och internrevisionscykel
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Huvudrisker och osäkerhetsfaktorer

Risk Riskminskning

Icke-hållbar lagstiftning

Leverantörsrisker

Teknik- och marknadsändringar på kärnmarknader

 >

 >

 >

Risk Riskminskning

Plattformens stabilitet

Svårigheter att rekrytera eller behålla viktig personal

Brexit

Försök till externa säkerhetsintrång
 

 

 
 

 
 

1
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Risk Riskminskning

Nedskrivning av immateriella tillgångar

Valuta

Risk Riskminskning

Skatt

Regelefterlevnad

Risk Riskminskning

Odds/handel

4
REGELEFTER-

LEVNADSRISKER 

5
BRANSCH-
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3
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Ekonomisk översikt
Ytterligare ett rekordår i aktiva kunder, 
spelöverskott och vinster, vilket visar  
att koncernens långsiktiga strategi för att 
uppnå en skalbar affärsmodell lönar sig.

Bokslutsredovisning

Övergripande koncernresultat Spelöverskott

Bruttomarginal på sportspel och 

Försäljningskostnader

31 december 2018 31 december 2017

Norden
Väst-

europa

Central-, 
Öst- och 

Sydeuropa Övriga Totalt Norden
Väst-

europa

Central-, 
Öst- och 

Sydeuropa Övriga Totalt

Sportspel 435,6 346,5

472,0 404,9
Spelöverskott 306,5 516,3 68,2 16,6 907,6 297,0 385,0 51,1 18,3 751,4

-158,7 -113,6

-50,0 -41,3
-146,7 -125,2

Bruttoresultat 219,9 285,7 40,5 6,1 552,2 215,2 222,6 30,3 3,2 471,3
-189,0 -145,3
-189,1 -161,5

-18,1 -26,8
Rörelseresultat 156,0     137,7

149,5 132,0
131,6 117,4
0,580 0,516
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Marknadsföringskostnader

Rörelsekostnader

 >

 >

 >
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Bruttoresultat från sportspel

GBP

907,6 m
Spelöverskott
2017: 751,4 miljoner GBP

GBP

202,8 m
EBITDA
2017: 180,3 miljoner GBP

GBP

0,580
Resultat per aktie
2017: 0,516 GBP
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Ekonomisk översikt fortsättning

Poster som påverkar jämförbarheten

 >

 >

 >

 >

EBITDA och rörelseresultat

Finansiella nettokostnader

Resultat efter skatt

Utvecklings- och förvärvskostnader för 
immateriella tillgångar

Balansräkning

Finansiering och kassaflöde

 >

 >

 >

Total marginal, alla produkter
2018

Q4
2018

Q3
2018

Q2
2018

Q1
2018
Helår

2017
Helår

2016
Helår

2015
Helår
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Introduktion till bolagsstyrning
Koncernen har tre beslutsfattande organ med hierarkiskt 
förhållande till varandra: årsstämma, styrelse och 
koncernchef (CEO).

Stämma och årsstämma
Stämman är koncernens högsta 
beslutsfattande organ och det forum där 

kan fatta beslut i alla frågor som rör 

inom ramen för den exklusiva behörigheten 

årsstämman en överordnad roll gentemot 

utgörs kontrollorganet av den lagstadgade 

Alla aktieägare har rätt att delta i 
stämman samt rösta enligt antalet 

närvara personligen kan utöva sin rätt 

Valberedning
Valberedningens huvuduppgift är att föreslå 
beslut inför årsstämman om frågor som rör 
val och ersättningar samt förfaranden för 

utses ska de tillvarata alla aktieägares 

avslöja innehållet i och närmare detaljer 

utgör grunden för bedömningen av 

samt för den kontinuerliga utvecklingen av 

Styrelse
Kindred Group plc är bildat och registrerat 

och har därför valt att tillämpa principerna i 

vara oberoende av koncernen och 

koncernen består helt av icke anställda 

Revisionskommitté
Revisionskommittén ger råd och 

kontroller, riskhantering och utnämningen 

Ersättningskommitté

utvärderar ersättningsarrangemang för 
högre chefer och andra viktiga anställda, 

Koncernchef och koncernledning
Koncernchefen ansvarar för koncernens 
dagliga ledning tillsammans med 

består av koncernchefen och åtta personer 

Revisor
Koncernens lagstadgade revisor utses 
av stämman för att granska koncernens 

De lagstadgade revisorerna lägger 
fram sin årliga revisionsrapport inför 

Extern revision

Valberedning

Intern revision

Revisionskommitté

Ersättningskommitté

Koncernchef and verkställande utskott

Styrelse

Aktieägare via årsstämman

Bolagsstyrningsmodell
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Anders Ström
Styrelseordförande

Grundare av Kindred Group 

statistik och nationalekonomi 

Aktuella uppdrag:

Tidigare uppdrag:

Innehav:

Hélène Barnekow
Styrelseledamot

Aktuella uppdrag:

Tidigare uppdrag:

Innehav:

Kristofer Arwin
Styrelseledamot

i företagsekonomi från 

Aktuella uppdrag:

bolaget Addnode Group sedan 

Tidigare uppdrag:

recenserar teknik, och dess VD 

företaget Tradedoubler 

Investerings förvaltare på The 

företag som i ett tidigt skede 
investerar två gånger om året i tio 

Innehav:

Styrelse
Kindred-koncernens styrelse består av svenska, 
danska och amerikanska medborgare.

Svensk 5

Dansk 1

Amerikansk 1

Styrelsens mångfald efter 
nationalitet

34
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Stefan Lundborg
Styrelseledamot

Aktuella uppdrag:

Design Studio AB och 

Innehav:

Gunnel Duveblad
Styrelseledamot

Aktuella uppdrag:

Tidigare uppdrag:

Innehav:

Peter Boggs
Styrelseledamot

Kandidatexamen i amerikanska 

Aktuella uppdrag:

Tidigare uppdrag:

Innehav:

Peter Friis
Styrelseledamot

i kommunikation från 

Aktuella uppdrag:

Tidigare uppdrag:

Innehav:

ett erfaret team som är fast beslutet att depåbevis omfattar personliga innehav, 
familjeinnehav och innehav via bolag i vilka 

Kindred Group plc Årsredovisning och bokslut 2018

Strategisk rapport
Bolagsstyrning

Bokslut
Ö

vrig inform
ation



Koncernledning
Kindred-koncernens verkställande utskott består av 
koncernchefen och åtta personer med högre befattningar 
av vilka sex är män och två är kvinnor.

Henrik Tjärnström
Koncernchef

i industriteknik och 
industriell ekonomi från 
tekniska fakulteten vid 

Skanska Infrastructure 

Innehav:

depåbevis i Kindred 

prestationsbaserade 

Rhodri Darch
Chief Commercial 
Officer Region 2

Kandidatexamen från 

Rhodri har arbetat i 
onlinespelindustrin sedan 

började som chef för 

Rhodri utnämndes till 

är han handelschef 

omfattande erfarenhet 
av produktutveckling 

mobila enheter, 
innovationsforskning och 
leverans, kundupplevelse, 
kundinsikter och 

Innan han gav sig in i 
spelbranschen var Rhodri 
kapten i den brittiska 

Andra uppdrag:
Icke anställd 

Innehav:

depåbevis i Kindred 

prestationsbaserade 

Albin de Beauregard
Chief Financial Officer

började Albin hos 

för koncernen fram till 

Andra uppdrag:
Icke anställd 

Innehav:

depåbevis i Kindred 

prestationsbaserade 

Fredrik Kjell
Chief Product Officer

kandidatexamen i 

års erfarenhet i 
onlinespelindustrin, med 
åtta års erfarenhet av 

inkluderar pokerchef på 

The Stars Group) och 
kommersiell chef hos 

innan han blev utnämnd 

Andra uppdrag:
Icke anställd 

Innehav:

i Kindred Group 

prestationsbaserade 

Koncernchefen ansvarar 
för koncernens dagliga 
ledning tillsammans med 

kommersiella motor 
delas upp i två 
kommersiella funktioner: 

Australien, Belgien, 

tillväxtmarknader och 

Bolagsstyrning



innehav, familjeinnehav och innehav via 

Britt Boeskov
Chef Experience Officer

i företagsledning 

koncernen som 
ledningstrainee år 

i koncernledningen 

kundcentrerade insatser 

Tidigare har hon varit 

koncernens nätbaserade 
och mobila spelprodukter 
och drev några för 
koncernen strategiska 
och transformerande 

Innehav:

depåbevis i Kindred 

prestationsbaserade 

Marcus Smedman
Chief Technology 
Officer

elektronik och 
datavetenskap vid 

dess har han haft 
olika befattningar 

ansvar för Kindreds 
teknikstrategi och 

branschen sedan 

som javautvecklare, 
teamledare, 

Innehav:

depåbevis i Kindred 

prestationsbaserade 

Gavin Hayward
Chief HR Officer

samt en högre 
högskoleexamen i 
personaladministration 

års erfarenhet av 
personaladministration 

koncernen arbetade 
Gavin hos Siemens plc 

i internationella 
och multinationella 
organisationer och med 
personaladministration 
på både strategisk och 

Innehav:

depåbevis i Kindred 

prestationsbaserade 

Anne-Jaap Snijders
Chief Commercial 
Officer Region 1

med specialisering inom 

för att arbeta som 
marknadsföringschef för 

Dessutom har han varit 

är han handelschef för 

Innehav:

depåbevis i Kindred 

prestationsbaserade 

Elena Barber
Chief Marketing Officer

marknadsföring vid 

of Business and 

har tidigare haft ett 

föringstjänster och leder 
nu Kindreds globala 

föringschef ledde hon 
Kindreds centrala varu

Innehav:

depåbevis i Kindred 

prestationsbaserade 
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Bolagsstyrningsrapport
Kindred Group plc är koncernens moderbolag, bildat och registrerat i 
Malta och noterat på Nasdaq Stockholm via svenska depåbevis (SDB) 
utfärdade av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

upptas till handel på en reglerad marknad 
i Sverige måste tillämpa antingen Svensk 

har sitt säte eller i det land där aktierna 

tillämpar den svenska koden måste man 
inkludera en beskrivning där man beskriver 
väsentliga aspekter i vilka koncernens 

att, så långt som det är praktiskt möjligt, 
tillämpa principerna i den svenska koden 
från den första noteringsdagen på 

Styrelsen

koncernen är strukturerade enligt det 

tjänstgjort under året och därefter såvida 
inget annat anges:

Anders Ström

Kristofer Arwin

Hélène Barnekow

Peter Boggs

Gunnel Duveblad

Peter Friis

Stefan Lundborg

gemensamt för koncernens framgångar 

tillhandahålla koncernen entreprenöriellt 
ledarskap inom ramen för adekvata och 

ledamöter enligt beskrivningen på sidorna 

man fram den grundläggande vikten av 

för att säkerställa en objektiv balans i 

beaktas vid fastställandet av icke anställda 

kunskaper och erfarenhet som är lämpliga 

sammansättning och rekommendationer 

av valberedningen, vars verksamhet 

för koncernens övergripande strategi och 

Styrelsens arbetssätt

beslut om koncernens strategi och riktning, 

kapitalstruktur, väsentliga avtal, 

rapporteringsstruktur och anvisningar är 

Instruktionent hänvisar även till 

vederbörande inte får delta i omröstning, 
vara närvarande vid sammanträdet under 
den tid då ärendet diskuteras eller delta i 

skall anses vara frånvarande vid bedömning 

omfattar att motta och överväga rapporter 

Ordförandeansvar

samt för att fastslå dess dagordning och 

kommentarer och invändningar, säkerställa 
effektiv kommunikation med aktieägarna, 

utveckling, uppmuntra aktivt deltagande 

att resultatet för enskilda ledamöter, 

uppmuntras att uppdatera sina 
kunskaper och kännedom om koncernen 

via ordföranden, i alla frågor som rör 

uppmuntras att införskaffa sig oberoende 
rådgivning och utbildning på koncernens 
bekostnad där detta kan öka deras 
förståelse för koncernen och utförandet av 

Bolagsstyrning



vissa av koncernens kontor minst 

har fastställts skriftligt för att säkerställa 

Styrelsens arbete 2018

sammanträder vanligen varannan 

kommittésammanträden där varje 

Koncernjuristen rapporterar om 
lagstiftningstrender på spelmarknaden 
och koncernens riskchef rapporterar 

Internrevisionens chef rapporterar årligen 

rekommendationer som utarbetats under 

andra högre chefer deltar i sammanträden 

ansvarsområden och för att diskutera 

koppling till innovation, informationsteknik, 
produkthantering, strategi och affärsplan, 

Hållbarhetsperspektiv

säkerställa dess långsiktiga kapacitet att 

 > Ansvarsfullt spelande
 > Bibehållen integritet
 >  Bedriva en verksamhet som 

 > Vara Kindred
 > Bidra till samhället

en regelbundet återkommande punkt på 
revisionskommitténs dagordning, så att 
potentiella förändringar i både politik och 
relevanta bestämmelser kan granskas 

tillsammans med en årlig granskning 

koncernen förhåller sig till hållbarhet, 

Utvärdering av styrelsen

formell utvärdering av sina egna och 

och kommittéernas prestationer har 

ledda av ordföranden, för att jämföra 
effektivitet mot prestationskriterier 

valberedningen, som håller enskilda 

strukturerade på ett sätt som säkerställer 
en balanserad och objektiv granskning av 

resultatgranskningen ansvarar ordföranden 
för att se till att lämpliga åtgärder, så som 

valberedningen och har hjälpt dem 

kompetens, branscherfarenhet, 
internationella erfarenhet, mångfald 

har infört kontroller och riktlinjer för att 

deltar eller röstar i viktiga frågor som 

Styrelse1
Revisions-
kommitté

Ersättnings-
kommitté

Antal sammanträden 4 4
Namn
Anders Ström, ordförande

4
3

Sophia Bendz
4

Gunnel Duveblad3

4

Kindred Group plc Årsredovisning och bokslut 2018

Strategisk rapport
Bolagsstyrning

Bokslut
Ö

vrig inform
ation



Bolagsstyrningsrapport
fortsättning

Ersättning samt styrelseledamöters och 
befattningshavares ansvarsförsäkring
Årsstämman fastställer principer som rör 

under en kort period tillhandahålla 
konsulttjänster, men endast om detta är 
mer kostnadseffektivt och bättre än externa 

redovisas i ersättningskommitténs 

har tecknat en ansvarsförsäkring för 

för hela året som täcker det personliga 

Kommunikation med ägare och 
investerare

regelbundet träffat ägare och institutionella 
investerare för att diskutera koncernens 
offentligt redovisade resultat och dess 

presentationer hålls regelbundet för 
fondförvaltare, aktiemäklare och medier, 

Alla aktieägare inbjuds att delta på 
årsstämman, där de kan ställa frågor till 

Förfaranden vid årsstämma
Vid årsstämman föreslås separata beslut 
för varje väsentligt separat fråga, så att 
de alla begrundas vederbörligen och 

som innebär att aktieägare som inte kan 
delta i årsstämman personligen likväl 

årsstämman och därtill hörande dokument 

information om koncernens verksamhet 

Styrelsens förvaltningsberättelse om interna kontroller av den 

Inledning

med detta till interna kontroller av den 

som inte har reviderats av revisorerna, 

Beskrivning

hantera, snarare än eliminera, risken för att 

kontrollers strävan efter att nå dessa mål 
kan man endast ge rimliga, inte absoluta, 

Koncernledningen ansvarar för att 

utvärdera och hantera de väsentliga 
risker som rör deras respektive 

granskas och bedöms regelbundet av 

riskchef, internrevisionens chef, 

Kontrollernas effektivitet beaktas 
tillsammans med riskernas omfattning 

i granskningen av interna kontrollers 
effektivitet och ansvarar för att 
skapa strategin för granskningar 

beaktas de organisatoriska ramar och 

koncernen samt arbetet som utförs av 
koncernjuristen, koncernens riskchef och 

Koncernjuristen, koncernens riskchef 
och internrevisionens chef arbetar i 
hela koncernen och deras roll består av 

och operativa risker som koncernen 
står inför, för att säkerställa att den 

rapporter från koncernledningen om 
verksamhetens resultat, inklusive 
förklaringar av väsentliga avvikelser från 
förväntade resultat och bedömningar av 

som har konsekvenser för det interna 

direkta regelbundna rapporter från 
koncernjuristen, koncernens riskchef och 

revisionskommitténs råd, de externa 
revisorernas rapporter och alla andra 
relaterade faktorer som kommer till 

revisionskommitténs verksamhet 

koncernens interna kontroller, inklusive 

som publiceras kvartalsvis och 

i revisionskommitténs rapport på 

För styrelsens räkning

Anders Ström

Kristofer Arwin

Försäkran om överensstämmelse med 
Svensk kod för bolagsstyrning
Ingen separat revisionsberättelse 

maltesiska bestämmelser eftersom 

Bolagsstyrning



Revisionskommitténs rapport
Revisionskommittén (”kommittén”) ger 

interna kontroller och riskhantering, samt 
ger valberedningen råd om utnämning av 

under året och består för närvarande 

Kommittén har som ordförande 

ledningserfarenhet som koncernchef 

har varit lämpligt har kommittén rådfrågat 

Ansvarsområden omfattar övervakning 
av integriteten i koncernens bokslut och 
eventuella formella meddelanden som 

året har kommittén granskat koncernens 
bokslut och formella meddelanden 

resultat innan de har presenterats för 

redovisningsprinciper, områden där 
bedömningar eller uppskattningar används 
och rapporteringskrav, samt frågor som 
de externa revisorerna uppmärksammat 

presenteras av koncernens riskchef vid ett 
av revisionskommitténs sammanträden 

Redovisning och viktiga 
bedömningsområden
De huvudsakliga ämnena som kommittén 

Nedskrivningsbehov av goodwill
Till följd av tidigare förvärv har koncernen 

beständiga immateriella tillgångar som är 

Kommittén beaktade ledningens 
bedömning och de slutsatser som 
nåtts av de externa revisorerna på 
detta område som en del i deras 

att ingen nedskrivning för att minska 

Skatt

från ledningen om indirekta skatter och 
bolagsskatter samt de bedömningar 
som använts vid fastställandet av 
bolagsskattesatsen, redovisningen av 
bolagsskatteintäkter och den uppskjutna 

viktiga bedömningar i relation till den 
skatteposition som tagits och de grunder 
på vilka uppskjutna och löpande skatter 

beaktade det arbete som gjorts och de 

område som en del i deras revision och 

Efterlevnad av lagar och bestämmelser

inom spelbranschen har blivit alltmer 
komplicerat eftersom de lagstiftande och 

Kommittén har utvärderat kontrollmiljön 

för att följa licensbestämmelser samt 

Kommittén granskade koncernens rapport 
om tvister som tillhandahölls av ledningen 
och diskuterade deras konsekvenser för 
verksamheten och dess ekonomiska 

diskuterade sitt arbete på detta område 

position i denna fråga och hur den har 
behandlats i redovisningen av dessa frågor 

Intern kontroll och revision
Kommittén ansvarar för att granska 

hållbarhetsrutiner och fastställa 
omfattningen för arbetet som sköts 

Koncernens riskchef rapporterar till 

Kommittén ansvarar även för att 

chef har hela tiden direkt tillgång till 

fungerar som en oberoende funktion 
med avsikt att utvärdera och förbättra 

utförs enligt International Standards 

Auditing från Institute of Internal 

omfattningen för internrevisionens 
arbete och får rapporter om genomförda 

internrevision försett oss med stöd i frågor 
om drift, ekonomi och efterlevnad samt 

och har utformat en visselblåsarportal 
som kommer att tas i bruk under första 

eventuella rekommendationer från 

Kommittén bedömer att de kontroller som 

riskchef och internrevisionens chef är 
effektiva för att övervaka de fastställda 

ge rekommendationer till valberedningen 
beträffande utnämnandet av externa 

av externa revisorers oberoende och 
objektivitet samt för att bestämma 

Lagstadgad revision och övriga tjänster

revisionsstrategi och revisionsarbetets 

externa revisorernas resultat och beloppet 

rådgivning om skatteefterlevnad och 
rutinmässiga skatteråd ska hänvisas till 
kommittén om de sannolikt överskrider 

understiger tröskeln ska på förhand 

objektivitet och oberoende genom att 

tjänster som tillhandahålls av de 
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Valberedningens rapport

Valberedningens huvuduppgift är att 
föreslå beslut inför årsstämman om 
frågor som rör val och ersättningar 
samt, i tillämpliga fall, förfaranden för 

Valberedningen, som agerar självständigt 

struktur, storlek och sammansättning och 

och ge nomineringar vid årsstämman, och 

för utnämningar och nomineringar 

Kommittén genomför enskilda intervjuer 

och mångsidighet samt kravet på att 

sammansättning ska spegla de olika 
bakgrunder och expertområden som krävs 

komplicerad och omväxlande rättsmiljö 
med höga krav på spelarsäkerhet och 

anser att mångfald är viktigt för att skapa 
en välfungerande sammansättning av 

Valberedningen sammanträdde åtta 

högst fem medlemmar, av vilka en ska 

Bolagsstyrningsrapport
fortsättning

Ersättnings-
kommitténs rapport

ersättningskommitténs verksamhet 
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Allmänna juridiska förutsättningar
Hållbara omregleringar är fortsatt ett viktigt fokusområde för Kindred-koncernen.

långsiktig strategi att vara verksam på lokalt 

lokala marknader införde eller ändrade sina 

viktiga steg framåt i sin strävan efter lokal 

Detta ökar naturligtvis komplexiteten i 
regelefterlevnad, eftersom marknaderna 

fel har minskat avsevärt och priset man 

har lokala verkställighetsinsatser ökat till 

aldrig vara ett lönsamt alternativ till hållbar 

att blockeringsåtgärder har begränsad 
effektivitet och att deras förenlighet 

digital konsument i ständig utveckling är 
det enda sättet att uppnå en hög grad av 

investera i hanteringen av intressenter, för 
att öka medvetenheten om branschens 

teknik och innovation kan vara ett föredöme 

dataelement för onlinespeloperatörer att 

implementerade Kindred de nödvändiga 
förändringarna i sin plattform och sina 

trender med ändamålet att säkerställa 

av penningtvätt ökar befogenheterna för 

begränsar användningen av förbetalda 

av penningtvätt publicerades den 

direktivet och undanröjer hinder för 
gränsöverskridande rättsligt och polisiärt 

för medlemsstaterna från och med den 

av terrorism som uppstår i samband 

Kommissionen har tidigare kommit fram 
till att onlinespel utsätts för stor risk på 
grund av avsaknaden av personlig kontakt, 

resultat kommer att påverka den nationella 
riskbedömningen som utförs av nationella 

för att möta den digitala ekonomins 
skatteutmaningar och arbeta för ett 
globalt skatteramverk för företag som 

globalt implementerad lösning) undersöker 

beskattningspaket som presenterades 

tre procent på intäkter som härrör från 
tillhandahållande av vissa digitala tjänster 

medlemsstater har motsatt sig paketet 
på grund av bristande ambition och utan 
konsensus mellan medlemsstaterna kan 

eller håller på att skapa, egna digitala 

inkomstskatt på 3 procent från och med 

och Spanien arbetar på lagstiftningsförslag 

Storbritannien 

verkställighetsbefogenheter för att böta 
och bestraffa brott mot reklamlagstiftning, 
lanseringen av det nationella spelregistret 

sådana som rör överkomliga kostnader 

spel på distans kommer att ökas från 

att kompensera för de skatteförluster som 
uppstår på grund av sänkta maximala 
insatser i spelterminaler med fasta 

Brexitdiskussionerna för att kunna förutse 
och implementera eventuella förändringar 

Det svåra verkställighetsklimatet för 
socialt ansvar och otillräcklig bekämpning 

av kunder från spelrelaterade skador 
och för otillräcklig genomföring av de 

Kindred stärker nu, i nära samarbete med 

och implementerar korrigerande 

tillgänglighetskontrollerna över 
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Nederländerna
I ett försök att omvälva det tröga politiska 
läget skrev ministern med ansvar för spel 

partierna som hade en majoritet i senaten 
där ”kravet på lokalt etablissemang”, som 
presenterades i regeringens koalitionsavtal 

reglerna kommer licensierade operatörer 

ha svarat på tre uppsättningar frågor från 

om lagförslaget för spel på distans och 

införde man en tvåårig ångerfrist för 
operatörer som aktivt riktade sig mot den 
nederländska marknaden och inte levde 

Sekundär lagstiftning ses nu över efter 

kabinett och parlament innan statsrådet 

gälla och licensprocessen, som enligt den 
nederländska spelinspektionen kommer att 

Den nederländska spelinspektionen 
ökade verkställighetsinsatserna under 

Dessa sanktioner rörde allt från lokala 

på nederländska och avsaknad av 

Belgien

konstitutionella domstolen momsavgiften 
på onlinespel som först introducerades 

den federala regeringen steg utanför sitt 
kompetensområde och bröt mot den 
federala lojalitetsprincipen genom att 
begränsa regionernas exklusiva rättighet 

domstolen dömde dock konsekvenserna 

giltiga, med hänvisning till problem som 
uppstår i både budgeten och praktiken 
om operatörerna skulle återkräva den 

I diskussionen som rör hur lagenliga 

den konstitutionella domstolen delvis 

utsträckning som lagen inte förbjuder 
kumulation av onlinelicenser för samma 

tvingar belgiska lagstiftare att vidta åtgärder 

kungligt dekret om begränsningar som rör 

Det kungliga dekretet prövas under tiden 

Sverige
Till följd av att parlamentet godkänt en 

Kindred var bland de första operatörerna 

och gäller fem av Kindreds varumärken 

com och iGame) och Kindred lanserade 
sina .

uteslutning från onlinespel, känt som 
Spelpaus, skapas det svenska ramverkets 

obligatorisk transparens i hur spelare 

en undersökning ska utföras av den 
svenska spelmarknaden, för att undersöka 
en potentiell hästkapplöpningsavgift 
och en sporträttighetsavgift, 

restriktioner för onlinekasinon och 

kommer också att avgöra hur Svenska 
Spel, som statsmonopol, ska anpassas 

kommer att publiceras senast den 

marknaden och publicera halvårsrapporter 
om marknadsföring, problematiska 

samt en slutrapport, som föreslår åtgärder 
för justering av regelverket, som väntas 

Norge

att en väl utformad norsk licensmodell 
skulle vara socioekonomiskt lönsam 
och i linje med regeringens politiska 
mål, verkar faktiska förändringar i hur 
branschen regleras långt borta och det 
volatila verkställighetsklimatet, särskilt 
mot leverantörer av betalningstjänster, 

lagförslag som skulle kräva att leverantörer 
av betalningstjänster stoppar alla 
betalningstransaktioner som är kopplade 

av den norska centralbanken, förväntas 

antog Stortinget ett förslag att blockera 

införa restriktioner på annonsering, trots 
motstånd från både regeringen och den 

från Apple App Store och de förblir än 

betalningsblockerande åtgärder både på 

även Kindred ett formellt klagomål 

om god förvaltning när de införde 

Allmänna juridiska förutsättningar
fortsättning
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Frankrike 

nationalförsamling, vid första behandling, 

enligt vilket den franska staten kommer att 

konsoliderar samtidigt befogenheterna 

att ändra beskattningen för sportspel 

förväntas, efter överläggande i senaten och 
nationalförsamlingen, få parlamentariskt 

varefter bestämmelser kommer att utarbetas 

presenterades en rapport för regeringen om 

omvandlas till ett enda statligt monopol och 

genom att inte skilja på sin försäljning och 
sina nätbaserade hästkapplöpningsspel 

Danmark

bonusar begränsade från och med den 

reklam, inklusive tidpunkter då reklamen är 

I ett mål som startades av en dansk kund 

dansk lagstiftning och erbjöd alla 

Kindred ha vidtagit åtgärder tidigare för 

ersätta kunden för vederbörandes förluster, 
från det ögonblick Kindred enligt domstolen 

i enlighet med domstolens beslut, men 
överklagade målet inför högsta domstolen, 
med tanke på den bredare diskussionen om 

Italien

reklamförbud, samt förbud mot sponsring 
och alla andra former av reklam från och 

ökade regeringen, som en del av sin 

USA

dotterbolag, ingått ett partnerskap med 

Övriga

rumänska regeringen en nödförordning som 

att den tillämpliga spelskatten skulle 

av omsättningen, från och med den 

Australien införde en konsumtionsplatsskatt 

bruttospelintäkterna beroende på stat), 
ovanpå spelskatten och momsen, som 

undersöker även vidare beskattning av den 

om två allmänna licenser i Spanien för att 

bestämmelser för spel på distans i kraft 

påverkar även spelskatter och de 
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Aktier och aktiekapital
Det emitterade aktiekapitalet i Kindred Group plc den 31 december 2018 uppgick till 
230 126 200 stamaktier med ett nominellt värde om 0,000625 GBP. Alla stamaktier 
medför likvärdiga rösträtter och rätt till en andel av koncernens tillgångar och vinster.

Börsnotering av svenska depåbevis
Kindred Group plc (bolaget) är noterat på 

upptogs de svenska depåbevisen till handel 

har ett avtal om likviditetsgaranti med 

Utdelningsprinciper

verksamheten, justerat för förändringar 
i rörelsekapital, kapitalinvesteringar, 
skattebetalningar och vissa poster som 

ovan, som vanligen sker i form av årlig 

besluta att dela ut engångsutdelningar 
eller återköpa aktier om ledningen 

har skapat överskottskapital som inte 

verksamheten, förvärv eller andra 

beslutar om både regelbundna utdelningar 

och engångsutdelningar beaktar man 
det övergripande likviditetsbehovet 
för att säkerställa att en lämplig 

Utdelning för 2018

betalas ut till innehavare av stamaktier 

godkänns vid årsstämman betalas den ut 

depåbevis som innehas av bolaget till följd 

Aktieåterköpsprogram

aktieägarna ett aktieåterköpsprogram 

förvärvas enligt godkännandet var 

för aktieåterköpsprogrammet, vilket anger 

totala antalet aktier emitterade av bolaget 

dessa godkännanden förvärvade bolaget 

Antalet emitterade aktier per den 

aktieägarna), använda dem som ersättning 
vid förvärv eller utfärda dem till anställda 

Aktiekursens utveckling
Svenska depåbevis i Kindred Group plc 

Tioårsöversikt1 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Resultat per aktie efter full 

Avkastning på 
genomsnittligt eget kapital 
(%)
Soliditet (%)
Antal aktier vid årets slut
Antal aktier vid årets slut 
efter full utspädning
Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier 
efter full utspädning
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Handelsvolymer
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Dialog med kapitalmarknaderna

www.kindredgroup.com

Kindred Group plc arrangerar följande kapitalmarknadsaktiviteter:
 >
 >
 >
 >

Analys av aktieinnehav per den 28 februari 2019

Aktieägare

Antal aktier/
svenska 

depåbevis

Andel av 
aktiekapital/

röster, % Ackumulerat

Anders Ström, via bolag
44,4 %

Kindred Group plc )

Totalt

Ägarfördelning den 28 februari 2019

Innehav
Antal 

aktieägare

Antal aktier/
svenska 

depåbevis
Aktiekapital/

röster (%)

343 4

33

Totalt

Ägarstruktur den 28 februari 2019

Organisationens typ/namn

 
 

%

Totalt

Uppgifter om aktieägare

Aktier och aktiekapital
fortsättning
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Ersättningskommitténs rapport
Ersättningskommittén överväger och utvärderar ersättningsarrangemang för högre 
chefer och andra viktiga anställda, och ger styrelsen rekommendationer.

Kommitténs rapport, som inte är reviderad 

Ersättningskommittén

tillfällen tillhandahålla råd och stöd i 

Ersättningsprinciper

och motivera de bästa cheferna genom 
att erbjuda dem konkurrenskraftiga 
ersättningspaket kopplade till koncernens 

och rimliga jämfört med företag av 
liknande storlek, i liknande branscher 

Komponenterna i den verkställande 
ledningens ersättningar består av grundlön, 
förmåner, prestationsrelaterad lön och 

Kommitténs medlemmar har inget 
personligt intresse i resultatet av 

till aktieägarnas intressen och till 

Ersättningspaketet till högre chefer

utgörs av ett fast belopp som betalas 
varje månad och vanligen granskas årligen 

Den prestationsbaserade lönen är utformad 
för att stödja viktiga verksamhetsstrategier 

granskas årligen och baseras på både 

sker under förutsättning att koncernen når 

potentiell rörlig ersättning jämfört med 
grundlönen varierar beroende på befattning 

vilket innebär att de inte kan överskrida ett 

till koncernchefen och övrig koncernledning 
slutförs formellt godkännande och 
betalning av bonusar vanligen efter 
publicering av det fjärde kvartalets 

tabellen på nästa sida är ersättningen som 

incitamentsprogram baseras på befattning i 

Aktietilldelning sker via koncernens 

villkoren för det prestationsbaserade 

sammanföra ledningens och aktieägarnas 

prestationsbaserade aktieprogrammet den 

Utveckling under 2018

prestationsbaserade aktieprogrammet 

prestationsbaserade aktieprogrammet 

deltagarna en stark koppling till koncernens 

prestationsbaserade aktieprogrammet 
är beroende av att koncernen uppnår 

räkenskapsår, vilket ger en starkare 
koppling mellan koncernens resultat 
och värdet som det prestationsbaserade 

bruttobidrag (intäkter från spelöverskottet 
minus försäljningskostnader minus 
marknadsföringskostnader), det fria 

De kommer att mätas sammantaget mellan 

för varje räkenskapsår kommer att vara 

målen och den resulterande tilldelningen via 
det prestationsbaserade aktieprogrammet 

uppgick det totala antalet utestående 

övriga komponenter i ersättningen till den 
verkställande ledningen, främst grundlöner 
och prestationsrelaterade löner, mot 

Intjänande enligt Kindreds 
prestationsbaserade aktieprogram 

det prestationsbaserade aktieprogrammet, 

fullständiga beloppet av tilldelningen enligt 
det prestationsbaserade aktieprogrammet 

uppnådda mål:

Prestandamål Mål uppnått
Resultat före 

Bruttobidrag

Styrelsens ersättning

rekommenderas av valberedningen och 

Koncernen har ingen form av 
pensionsförmåner eller pensionsprogram 

avsättningar görs därmed för någon av 

har löpande tjänsteavtal utan 

att rapportera informationen i följande 
två avsnitt av denna rapport om 

Totala arvoden (reviderat)

arvoden och ägarintressen presenteras 
baserat på kontinuitet från dagen de utsågs 
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Styrelseledamöter
Arvoden/lön

tusen GBP
Övrigt1

tusen GBP
Totalt 2018
tusen GBP

Totalt 2017
tusen GBP

Anders Ström, ordförande 256,3
83,3

3 49,5
Sophia Bendz 25,0

72,3
40,4

Gunnel Duveblad3 49,5
56,3
85,0

703,6 14,0 717,6  727,4 
Koncernledning

1 236,5
2 525,4

Summa 4 465,5 14,0 4 479,5 4 399,9

Styrelsens och ledningsgruppens intressen (reviderat)

Styrelseledamöter

Stamaktier/
svenska 

depåbevis  
per den  

31 december 
2018

Stamaktier/
svenska 

depåbevis  
per den  

31 december 
2017

Anders Ström, ordförande

Gunnel Duveblad

Styrelseledamöter totalt 6 498 324 6 223 124 

Koncernledning

Stamaktier/
svenska 

depåbevis  
per den 

2018

Stamaktier/
svenska 

depåbevis  
per den 

2017

Prestations-
aktierätter 

från 2020 LTIP 
per den 

2018

Prestations-
aktierätter  

per den  

2018

Prestations-
aktierätter 

från 2020 LTIP 
per den 

2017

Prestations-
aktierätter  

per den  

2017

Albin de Beauregard
Britt Boeskov
Rhodri Darch

Totalt för koncernledningen 1 484 851 1 388 407 315 028 323 708 285 327 318 463
Summa 7 983 175 7 611 531 315 028 323 708 285 327 318 463

Resultatdiagram (oreviderat)

Stefan Lundborg

Ersättningskommitténs rapport  
fortsättning
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen lägger fram förvaltningsberättelsen om koncernens 
verksamhet, tillsammans med reviderat koncernbokslut och 
revisionsberättelse, för året som avslutades den 31 december 2018.

Huvudsaklig verksamhet

Kindred Group plc är registrerat 

sportspel både före sportevenemang 
och live (inklusive kapplöpning), poker, 

via mobiler, surfplattor eller datorer, den 
huvudsakliga distributionskanalen för 

och Australien, men den riktar sig till globala 
marknader och utesluter endast territorier 
som koncernen konsekvent har blockerat av 

starta en verksamhet på den amerikanska 

ansökte koncernen om en onlinelicens i 

Gaming and Betting Association och 
medlem i Remote Gambling Association i 

dag (inklusive sportspel samt kasino 

vadhållningsmöjligheter varje dag på stora 

De främsta dotterbolagen, och med 
dem förknippade företag som påverkar 
koncernens resultat och nettotillgångar 

Resultat och utdelning
Koncernens resultaträkning anges 

verksamheten, justerat för förändringar 
i rörelsekapital, kapitalinvesteringar, 

skattebetalningar och vissa poster som 

ovan, som vanligen sker i form av årlig 

besluta att dela ut engångsutdelningar 
eller återköpa aktier om ledningen och 

överskottskapital som inte behövs för att 

utdelningar och engångsutdelningar beaktar 
man det övergripande likviditetsbehovet 
för att säkerställa att en lämplig 

Utdelning för 2018

depåbevis, vilket motsvarar ungefär 

Ekonomisk översikt

Information om viktiga resultatindikatorer 

Viktiga händelser under 2018

ett revisionsföretag inriktat på integritet 

Kindred även stolta över att arbeta jämsides 

ett bevis på koncernens åtagande att ta 
itu med denna fråga i samarbete med alla 

koncernen en positiv dom i den belgiska 
konstitutionella domstolen, som stoppar 

Kindred förblir engagerad för hållbara 
regelverk och ser domen som positiv 

hållbarhetsarbete och vår ambition att 

är ett branschinriktat initiativ för att 
utvärdera mångfalden och jämställdheten 
i spelbranschen samt att avgöra hur 

misstänksamma vadslagningar på 

vårt fokus på samarbete med alla relevanta 
intressenter, för att minska riskerna för 
spelrelaterad riggning och vår ”om du ser 

och Superettan genom varumärket 

avtal sträcker sig över fem år, med en 

och är ett viktigt första steg för Kindreds 
mål att erbjuda onlinesportspel och 

akademiker, forskare, speloperatörer, 

behandlingsorgan som diskuterade hur vi 
kan arbeta tillsammans för att säkra en 

Viktiga händelser efter årets slut

koncernen sin svenska verksamhet under 

koncernen ett strategiskt partnerskapsavtal 

Avtalet omfattar en femårsperiod, med 

femårsperioder, och innebär att Kindred kan 
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Framtida utveckling

konsekvenserna av den makroekonomiska 
situationen på koncernens kärnmarknader, 
men har stor tilltro till koncernens 

Styrelseledamöter och deras 
ägarintressen

tjänstgjort under året och därefter såvida 
inget annat anges:

Anders Ström
Kristofer Arwin
Hélène Barnekow
Peter Boggs
Gunnel Duveblad
Peter Friis
Stefan Lundborg

Forskning och utveckling
Koncernen aktiverar väsentliga kostnader 
vid utvecklingen av sin grundläggande 

Medarbetare

att erbjuda lika möjligheter i alla 
aspekter av anställningsförhållandet 
oavsett kön, civilstånd, könsidentitet, 
funktionsnedsättning, ras, nationellt 
ursprung, etniskt ursprung, hudfärg, 
nationalitet, sexuell läggning, religion, 

Koncernen följer också alla gällande 
nationella och internationella lagar inom 
mänskliga rättigheter och arbetsrätt på de 

begränsas inte till minimiålder, minimilöner, 
fackföreningsrätt och tvångsarbete samt 

Internationella arbetsorganisationens 
deklaration om grundläggande principer 

deklarationen om miljö och utveckling 

och den allmänna förklaringen om de 

Koncernen är medveten om vikten av att 
säkerställa att anställda får information 
om koncernens resultat, verksamhet 

miljöaktiviteter och sociala verksamhet 

Styrelsens ansvar för bokslutet

sann och rättvisande bild av koncernens 
verksamhet i slutet av varje räkenskapsår 

Vid utarbetandet av bokslutet ansvarar 

 > säkerställa att bokslutet har upprättats 

 > välja och tillämpa lämpliga 
redovisningsregler

 > göra redovisningsmässiga 
uppskattningar som under 
omständigheterna är rimliga

 > säkerställa att bokslutet utarbetas enligt 
fortlevnadsprincipen såvida inte det är 
olämpligt att anta att koncernen 

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 bedrägeri 

därmed för att vidta rimliga åtgärder för att 

Koncernbokslutet för Kindred Group plc för 

ingår i denna årsredovisning med bokslut, 

upprätthållande och integritet på 

länder och jurisdiktioner, där lagstiftning 
som reglerar utarbetande och spridning 
av bokslut kan skilja sig från krav eller 

Utlämnande av uppgifter till revisorerna

koncernens revisorer behöver i samband 
med upprättandet av sin rapport) som 

har vidtagit alla vederbörliga åtgärder i 

all relevant revisionsinformation och 
säkerställa att koncernens revisorer 

Oberoende revisorer

har meddelat att de är villiga att fortsätta 

Anders Ström

Kristofer Arwin

Styrelsens rapport 
fortsättning

Bolagsstyrning



Rapport om granskningen av koncernbokslutet
Vår uppfattning
Vår bedömning är som följer:

 > Koncernbokslutet (”bokslutet”) för Kindred Group plc 
(”koncernen”), här definierat som bolaget och dess dotterbolag, 
ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2018, samt av koncernens finansiella resultat 
och kassaflöde för året, i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (”IFRS”) som antagits av EU.

 > Bokslutet har upprättats i enlighet med kraven i den maltesiska 
aktiebolagslagen (kapitel 386).

Vår uppfattning överensstämmer med revisionskommitténs.

Vad vi har granskat
Bokslutet för Kindred Group plc, som finns på sidorna 
59 till 87, omfattar:

 > koncernens balansräkning per den 31 december 2018
 > koncernens resultaträkning och koncernens rapport över 

totalresultatet för perioden
 > koncernens förändring av eget kapital för året
 > koncernens kassaflödesanalys för året
 > noter till koncernbokslutet som omfattar en sammanfattning 

av viktiga redovisningsprinciper.

Grund för revisionsutlåtande
Detta koncernbokslut har upprättats i enlighet med internationella 
redovisningsstandarder (ISA eller International Standards on 
Auditing). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorernas ansvar för granskning av bokslutet i 
vår rapport.

Vi anser att de revisionsbevis som vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt revisionsuttalande.

Oberoende revisorer
Vi är oberoende revisorer i förhållande till koncernen i enlighet 
med IESBA-koden (Ethics Standards Board for Accountants’ 
Code of Ethics for Professional Accountants) tillsammans med 
de etiska krav i direktivet Accountancy Profession (Code of Ethics 
for Warrant Holders) som utfärdats i Accountancy Profession 
Act (kapitel 281) som är relevanta för vår granskning av bokslut 
i Malta. Vi har uppfyllt våra andra etiska krav i enlighet med 
dessa dokument.

Vi tillkännager härmed att de icke-revisionsrelaterade tjänster 
som vi har tillhandahållit koncernen så vitt vi vet följer gällande 
lagstiftning och bestämmelser i Malta och att vi inte har 
tillhandahållit icke-revisionsrelaterade tjänster som är förbjudna 
enligt artikel 18A i Accountancy Profession Act (kapitel 281).

De icke-revisionsrelaterade tjänster som vi har tillhandahållit 
koncernen under året från den 1 januari 2018 till den 31 december 
2018 redovisas i not 4 till bokslutet.

Vår revisionsmetod
Översikt

Väsentlighet

Koncernens
räckvidd

Revisionens
huvudfrågor

 > Övergripande väsentlighet: 7,5 miljoner GBP, som motsvarar 5 % av resultatet före skatt 
(utom poster som påverkar jämförbarheten).

 > PwC Malta och PwC UK är koncernens revisorer med ansvar för tillsyn av planering, genomförande 
och slutförande av revisionen. De stöds av ett antal andra revisionsgrupper i nätverket som utför 
förfaranden i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls av koncernrevisorerna.

 > Vårt arbete har omfattat mer än 87 % av spelöverskottet och 88 % av resultatet före skatt.
 > Nedskrivningsbehov av goodwill
 > Beaktande av skulder som uppstår på grund av bristande efterlevnad av lagar och förordningar
 > Redovisning och offentliggörande av skattekostnader och avsättningar.

Revisionsberättelse 
till aktieägarna i Kindred Group plc

Strategisk rapport
Bolagsstyrning
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Revisionsberättelse 
till aktieägarna i Kindred Group plc fortsättning 

När vi utformade vår revision fastställde vi väsentlighet och 
bedömde om det fanns risker för felaktigheter i bokslutet. I 
synnerhet tog vi hänsyn till om styrelsen gjorde subjektiva 
bedömningar, till exempel när de uppskattade redovisningssiffror 
som innebar antaganden om framtida händelser som i sig är 
osäkra. Som i alla våra granskningar tog vi också hänsyn till om 
det fanns en risk att ledningen hade förbisett interna kontroller, 
inklusive bland annat om det fanns tecken på partiskhet som 
representerade en risk för väsentliga felaktigheter orsakade 
av bedrägeri.

Väsentlighet
Omfattningen av vår revision påverkades av att vi tillämpade 
väsentlighet. I en revision försöker man att uppnå rimlig 

säkerhet om att bokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av bedrägeri eller fel. De anses 
väsentliga om de individuellt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användaren fattar 
på grundval av bokslutet.

Vi fastställde vissa kvantitativa tröskelvärden för väsentlighet 
utifrån vår professionella bedömning, inklusive övergripande 
väsentlighet för bokslutet enligt tabellen nedan. Dessa hjälpte 
oss att tillsammans med kvalitativa överväganden fastställa 
omfattningen av vår revision samt karaktären, tidpunkten och 
omfattningen av den och att utvärdera effekten av felaktigheter, 
både individuellt och i bokslutet som helhet.

Övergripande väsentlighet 7,5 miljoner GBP under 2018 (5,6 miljoner GBP under 2017).
Så här fastställde vi det
Bakgrund till hur vi tillämpade riktmärket väsentlighet Som riktmärke valde vi resultat före skatt. Enligt vår bedömning är det 

riktmärket mot vilket användarna oftast mäter koncernens resultat, 
och det är ett allmänt accepterat riktmärke. Vissa poster som 
påverkar jämförbarheten har uteslutits i de fall då vi anser dessa vara 
engångsposter som inte avspeglar koncernens underliggande 

godtagbara kvantitativa tröskelvärden för väsentlighet när det gäller 
god revisionssed.

Vi kom överens med revisionskommittén om att vi skulle 
redovisa felaktigheter som vi identifierade under vår revision 
om felaktigheterna översteg ett värde om 370 000 GBP, samt 
felaktigheter under det beloppet om redovisning av felaktigheterna 
i vår mening motiverades av kvalitativa orsaker.

Så här anpassade vi koncernens revision
Vi anpassade omfattningen av vår revision på så sätt att vi 
arbetsmässigt skulle kunna ge ett utlåtande om bokslutet 
i sin helhet, genom att beakta koncernens struktur, 
redovisningsprocesser och kontroller samt den bransch som 
koncernen arbetar inom.

Omfattningen av vår revision påverkas av att vi tillämpar 
väsentlighet. Vi anger vissa kvantitativa tröskelvärden för 
väsentlighet. Dessa, tillsammans med kvalitativa överväganden, 
hjälper oss att fastställa omfattningen av vår revision och dess 
karaktär, tidpunkt, plats och omfattning.

På grundval av dessa överväganden och vår kunskap om 
koncernens verksamhet, har koncernens revisorer, PwC UK 
och PwC Malta, använt sig av ett antal revisionsgrupper som 
har genomfört förfaranden enligt anvisningar från PwC UK och 
PwC Malta.

Revisionens huvudfrågor
Revisionens huvudfrågor är de frågor som, enligt vår 
professionella bedömning, hade den största betydelsen i vår 
revision av bokslutet för den aktuella perioden. Vi tog upp dessa 
frågor i samband med granskningen av hela bokslutet och när 
vi angav vår uppfattning om den, och vi kommer inte att ge ett 
särskilt yttrande om dessa frågor.
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Revisionens huvudfrågor Så här hanterade vi huvudfrågorna
Nedskrivningsbehov av goodwill
Denna huvudfråga avser specifikt goodwill i samband 
med förvärvet av Betchoice och 32Red. Betchoice 
är nu verksamt under namnet Unibet Australia och 
förvärvades 2012. 32Red förvärvades 2017.

Se sidan 41 (Revisionskommitténs rapport), not 2A 
(Sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper), 
not 11 (Immateriella tillgångar).

Enligt IAS 36 ”Nedskrivning av tillgångar” krävs att 
goodwill och andra beständiga immateriella tillgångar 
är föremål för en nedskrivningsöversyn varje år, 
eller oftare om det finns tecken på en utlösande 
händelse. Enligt IAS 36 krävs också ett antal specifika 
upplysningar när det gäller nedskrivningsbehovet.

Koncernen har en goodwill om 282,7 miljoner GBP, 
vilket inkluderar belopp som avser förvärvet av 
Betchoice (6,4 miljoner GBP) och 32Red (100,8 
miljoner GBP). Vid den årliga nedskrivningsöversynen 
för goodwill, den 31 december 2018, beslutade 
ledningen att goodwillvärdet för Betchoice och 32Red 
var helt återvinningsbart.

Vi har i vår revision riktat in oss på detta område 
eftersom dessa bedömningar i hög grad kräver gott 
omdöme. Vi har gjort en oberoende bedömning av 
återvinningsvärdet för både Betchoice och 32Red, 
utifrån våra bedömningar av de antaganden som 
använts vid ledningens kassaflödesprognoser och 
utifrån verksamhetens verkliga värde.

Vad gäller nedskrivningsbehovet av goodwill var en huvudkomponent i vårt 
arbete att beakta de budgetar och kassaflödesprognoser som ledningen 
hade utarbetat enligt nedan. Detta kompletterades sedan med särskilda 
förfaranden i samband med de olika antaganden som användes.

Vi har granskat och instämmer i ledningens bedömning av de 
kassagenererande enheterna (CGU) för detta år.

Vi har erhållit ledningens bedömning av årligt nedskrivningsbehov av 
goodwill och jämförde det redovisade värdet för varje kassagenererande 
enhet (enligt definitionen i not 11) per den 31 december 2018 med det 
återvinningsbara värdet, som beräknades av ledningen från nyttjandevärdet.

Vi godkände kassaflödesprognoserna samt styrelsens senaste godkända 
budgetar. Vi utvärderade de antaganden som fanns i prognoserna och 
beaktade de bevis som fanns till stöd för dem, framför allt i förhållande till 
historiska trender och verkligt utfall under 2018. Detta omfattade trender i 
bruttointäkternas tillväxttakt och EBITDA-marginalen, samt tillväxttaktens 
rimlighet och kostnader med hänsyn till marknadsförhållandena.

Som en del i vårt arbete bedömde vi riktigheten i ledningens historiska 
prognosförmåga, med tanke på de antaganden som användes i modellerna 
för nyttjandevärde.

Vi tog också hänsyn till de riskjusterade diskonteringsfaktorerna som 
användes vid bedömningen av nedskrivningsbehovet av goodwill, genom 
att jämföra dem med konkurrenternas värden. Vi kom fram till att dessa låg 
rimligt nära våra förväntningar.

Vi utförde en känslighetsanalys av kassaflöden, de riskjusterade 
diskonteringsfaktorerna och tillväxttakten som användes vid granskningen 
av nedskrivningsbehovet.

Vad gäller Betchoice och 32Red kan nedskrivningskostnader uppstå om 
tillväxtprognosen inte förverkligas eller blir orealistisk för kommande 
år och att detta inte kompenseras genom besparingar i planerade 
marknadsförings- och rörelsekostnader.

Ledningen har inkluderat ytterligare känslighetsinformation avseende 
goodwill för Betchoice och 32Red, med tanke på de nedskrivningskostnader 
som kan uppstå vid en rimligt möjlig förändring av antagandena. Mer 
information finns i not 11 (immateriella tillgångar).
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Revisionsberättelse 
till aktieägarna i Kindred Group plc fortsättning

Revisionens huvudfrågor Så här hanterade vi huvudfrågorna
Beaktande av skulder orsakade av bristande 
efterlevnad av lagar och bestämmelser
Se sidan 41 (revisionskommitténs rapport), sidorna 
43–45 (avsnittet om lagar) och not 2B (kritiska 
uppskattningar och antaganden).

De internationella juridiska förutsättningarna och 
licensramarna för digitala spel är specifika för 
vissa områden, och i vissa områden är de juridiska 
förutsättningarna fortfarande osäkra. Bestämmelser 
utvecklas, vilket gör att regelefterlevnaden i denna 
föränderliga miljö blir alltmer komplicerad. Det finns 
särskilda bestämmelser för vissa områden gällande 
ansvarsfullt spelande och penningtvätt.

Med tanke på risken för rättstvister och återkallande 
av licenser kan risken för bristande efterlevnad av 
lagar som rör digitala spelverksamheter och av 
licensbestämmelser ge upphov till böter, påföljder, 
rättsliga anspråk eller uteslutning från marknaden.

Det finns dessutom finansiella risker, risker gällande 
anseende samt risker enligt fortlevnadsprincipen 
om framtida förändringar eller lagtolkningar innebär 
att företaget inte längre kan fortsätta sitt arbete på 
vissa områden.

Vi bedömde hur ledningen övervakar den juridiska och regulatoriska 
utvecklingen och hur den potentiellt påverkar verksamheten. Detta omfattar 
efterlevnad av bestämmelser för digitala licenser, ansvarsfullt spelande och 
penningtvätt genom en bedömning av kontroller vid spelarregistrering samt 
kundernas insättningar och uttag.

Vi läser även, i förekommande fall, den externa juridiska och 
regulatoriska rådgivning som koncernen har inhämtat. Vidare, frågade 
vi ledningen och koncernens juridiska rådgivare om de kände till några 
överträdelser gällande efterlevnaden av bestämmelser eller licenser som 
behövde redovisas.

Samtidigt som vi inser att detta i vissa fall kan vara en fråga om 
bedömning, kom vi fram till att koncernen hade en lämplig grund för att 
övervaka och redovisa dessa frågor i bokslutet och att den information som 
framkom i bokslutet var lämplig.

Redovisning och offentliggörande av skattekostnader 
och avsättningar
Se sidan 41 (revisionskommitténs rapport) och not 2B 
(kritiska uppskattningar och antaganden).

Koncernen arbetar över gränser och är underställd 
olika skattemyndigheter och föreskrifter.

Vi fokuserade på denna fråga eftersom 
beskattningsmiljön (inklusive bolagsskatter och 
indirekta skatter) är komplicerad och kan förändras 
snabbt, vilket kan leda till stor skuldexponering.

Vi diskuterade med ledningen och deras skatteexperter om hur 
koncernen hanterar och styr varje enskilt bolag inom de olika områden 
och jurisdiktioner där de är verksamma och hur de bedömer den 
lokala skattskyldigheten.

Vi fick också läsa relevant korrespondens med respektive skattemyndighet, 
samt extern skatterådgivning som koncernen hade erhållit för att stödja 
deras skattesituation.

Vi erhöll viktiga synpunkter från våra skatteexperter i de olika jurisdiktioner 
där koncernen är verksam, inbegripet Storbritannien och Malta, och vi 
bedömde koncernens viktigaste frågor avseende skatt. Vi fick bevis som 
stödjer avsättningarna och vi anser att dessa återspeglar ledningens 
bästa bedömning.

Det var vår åsikt att den övergripande bedömningen i bokslutet och de 
tillhörande noterna avseende skatt var rimlig.

Övrig information
Styrelsen ansvarar för övrig information. Övrig information 
omfattar den strategiska rapporten på sidorna 1 till 32, 
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 33 till 52 samt övrig 
information om årsstämman och definitioner (men omfattar inte 
bokslutet och vår revisionsberättelse).

Vår uppfattning om bokslutet omfattar inte övrig information, 
inbegripet förvaltningsberättelsen.

I samband med granskningen av bokslutet, är vårt ansvar att 
inhämta övrig information enligt ovan och överväga om den 
informationen väsentligt överensstämmer med de finansiella 
rapporterna vi har erhållit när vi har genomfört granskningen, eller 
om det på andra sätt verkar finnas väsentliga felaktigheter.

När det gäller förvaltningsberättelsen beaktar vi även om den 
innehåller de upplysningar som krävs enligt artikel 177 i den 
maltesiska aktiebolagslagen (kapitel 386).
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På grundval av det arbete vi har utfört gör vi följande bedömning:
 > Uppgifterna i förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret som 

bokslutet avser stämmer överens med bokslutet.
 > Förvaltningsberättelsen har upprättats i enlighet med kraven i 

den maltesiska aktiebolagslagen (kapitel 386).

Dessutom, med tanke på den information om koncernen och 
dess omgivning som vi har erhållit i samband med revisionen, 
är vi skyldiga att rapportera om vi har identifierat väsentliga 
felaktigheter i förvaltningsberättelsen eller annan information som 
vi har fått innan denna revisionsberättelse. I dessa avseenden har 
vi inget att rapportera.

Styrelsens ansvar för bokslutet och ansvaret hos dem som 
ansvarar för bolagsstyrningen
Styrelsen ansvar för att upprätta ett bokslut som ger en 
sann och rättvisande bild i enlighet med de internationella 
redovisningsstandarderna (International Financial Reporting 
Standards eller IFRS), så som dessa antagits av Europeiska 
unionen, samt kraven i den maltesiska aktiebolagslagen (kapitel 
386) och för sådan intern kontroll som styrelsen anser nödvändig 
för att möjliggöra upprättande av ett bokslut som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig på grund av bedrägeri 
eller fel.

När bokslutet upprättas ansvarar styrelsen för att bedöma 
koncernens förmåga att fortsätta enligt fortlevnadsprincipen. 
De ansvarar för att i förekommande fall bedöma frågor som 
rör fortlevnadsprincipen och använda fortlevnadsprincipen för 
redovisning. Detta gäller såvida inte styrelsen antingen har för 
avsikt att avveckla koncernen eller upphöra med sin verksamhet, 
eller inte har något annat realistiskt alternativ än att göra det.

De som ansvarar för styrningen ansvarar för att övervaka 
koncernens finansiella rapporteringsprocess.

Revisorernas ansvar för granskning av bokslutet
Vårt mål är att försäkra oss om att bokslutet som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter som beror på 
oegentligheter eller fel samt att upprätta en revisionsberättelse 
som innehåller vårt utlåtande. En rimlig försäkran är en försäkran 
på hög nivå, men det är ingen garanti för att en revision enligt 
ISA alltid upptäcker en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå från bedrägeri eller fel och anses 
väsentliga om de var för sig eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användaren fattar 
på grundval av detta bokslut.

Som en del av en revision enligt ISA utövar vi vårt professionella 
omdöme och upprätthåller yrkesmässig skepticism under hela 
revisionen. Dessutom arbetar vi med följande:

 > Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter 
i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder som svarar mot dessa 
risker samt inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Risken av att 
inte upptäcka väsentliga felaktigheter till följd av bedrägeri är 
större än att inte upptäcka väsentliga felaktigheter till följd av 
fel, eftersom detta kan inbegripa bedrägerier, förfalskningar, 
avsiktliga utelämnanden, missvisande framställningar eller 
åsidosättningar av den interna kontrollen.

 > Inhämta förståelse för de interna kontroller som är relevanta 
för revisionen i syfte att utarbeta revisionsprocedurer som är 
lämpliga efter omständigheterna, men inte i syfte att uttrycka 
en åsikt om effektiviteten i koncernens interna kontroller.

 > Utvärdera lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i de uppskattningar och tillhörande 
upplysningar som gjorts av styrelsen.

 > Bedöma lämpligheten i styrelsens tillämpning av 
fortlevnadsprincipen och, baserat på de revisionsbevis 
som vi tar del av, ange huruvida det föreligger en väsentlig 
osäkerhet beträffande händelser eller förhållanden som 
kan ge upphov till betydande tvivel vad gäller koncernens 
förmåga att fortsätta enligt fortlevnadsprincipen. Om vi   drar 
slutsatsen att det föreligger en väsentlig osäkerhet måste vi i 
vår revisionsberättelse uppmärksamma relaterade upplysningar 
i bokslutet eller, om upplysningarna är otillräckliga, ändra vår 
bedömning. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
vi har tagit del av fram till dagen för vår revisionsberättelse. 
Framtida händelser eller förhållanden kan dock leda till att 
koncernen upphör att fungera enligt fortlevnadsprincipen. 
Det är exempelvis oklart vilka villkor som kommer att gälla 
när Storbritannien eventuellt lämnar Europeiska unionen, 
vilket för närvarande ämnas ske den 29 mars 2019, och det 
är svårt att utvärdera alla potentiella konsekvenser som detta 
kan ha för koncernens handel, kunder, leverantörer och den 
bredare ekonomin.

 > Utvärdera den samlade presentationen, strukturen och 
innehållet i bokslutet, inklusive upplysningar, och huruvida 
bokslutet representerar de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 > Få tillräckligt ändamålsenliga revisionsbevis om den finansiella 
informationen för enheter eller verksamheter inom koncernen 
så att vi kan uttala oss om bokslutet. Vi är ansvariga för 
koncernens revisions riktning, tillsyn och resultat. Vi är ensamt 
ansvariga för vårt utlåtande.

Strategisk rapport
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Vi kommunicerar med de personer som ansvarar för styrningen 
avseende bland annat revisionens planerade omfattning och 
tidpunkt samt väsentliga granskningsresultat, inklusive eventuella 
väsentliga brister i den interna kontrollen som vi identifierar under 
vår revision.

De som ansvarar för styrning får även från oss ett yttrande om 
att vi har levt upp till relevanta etiska krav som rör oberoende. 
Detta yttrande listar även alla våra relationer och andra frågor 
som rimligen kan anses ha en inverkan på vårt oberoende och i 
förekommande fall relaterade skyddsåtgärder.

Bland de frågor vi informerar ledningen om fastställer vi 
de frågor som var av störst betydelse vid revisionen av 
bokslutet för den aktuella perioden och som därför utgör de 
viktigaste revisionsfrågorna. Vi beskriver dessa frågor i vår 
revisionsberättelse såvida inte lag eller bestämmelser förbjuder 
att informationen blir offentlig eller såvida vi inte, i ytterst sällsynta 
fall, bedömer att vi inte bör inkludera en fråga i vår rapport 
eftersom de negativa konsekvenserna av denna upplysning 
rimligen skulle uppväga allmänintresset av sådan information. 

Rapport om övriga juridiska och lagstadgade krav
Övriga frågor där avvikelser måste rapporteras
Vi är även skyldiga enligt den maltesiska aktiebolagslagen (kapitel 
386) att rapportera till er om vi anser att

 > tillbörliga bokföringsdokument inte har upprättats eller 
adekvata rapporter för vår revisionsgranskning inte har erhållits 
från de filialer som vi inte har besökt

 > bokslutet inte stämmer med bokföringsdokumenten och 
underlagen

 > vi inte har erhållit all den information och alla de förtydliganden 
som vi behöver för vår revision

 > vissa lagstadgade upplysningar som vår rapport kräver om 
styrelseledamöters ersättningar inte finns med i bokslutet.

Vi har inget att rapportera i dessa avseenden.

Övriga frågor
Denna rapport, inklusive våra uttalanden, har upprättats för 
och endast för koncernens medlemmar, betraktade kollektivt, 
i enlighet med avsnitt 179 i den maltesiska aktiebolagslagen 
(kapitel 386) och inte för något annat syfte. Genom att avge dessa 
utlåtanden accepterar eller påtar vi oss inte något ansvar för något 
annat syfte eller gentemot någon annan person för vilken denna 
rapport visas eller i vars besittning den hamnar, förutom i de fall 
som vi uttryckligen har godkänt skriftligen på förhand.

Vi redovisar moderbolagets bokslut separat för Kindred Group plc 
för det år som avslutades den 31 december 2018.

Utnämning
Vi utsågs till koncernens revisorer för första gången den 5 oktober 
2005 av koncernens styrelse. Vår utnämning har förnyats varje år 
genom beslut av aktieägarna och representerar nu ett oavbrutet 
uppdrag i 14 år.

Simon Flynn
Partner 
8 mars 2019 

Å PricewaterhouseCoopers:s vägnar
78 Mill Street 
Qormi QRM3101 
Malta 

John Waters
Partner 
8 mars 2019

Å PricewaterhouseCoopers LLP:s vägnar
Chartered Accountants and Statutory Auditors 
1 Embankment Place 
London WC2N 6RH 
Storbritannien

Revisionsberättelse 
till aktieägarna i Kindred Group plc fortsättning
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(mGBP) Not

Räkenskaps-
året som 

avslutades

2018

Räkenskaps-
året som 

avslutades

2017

Spelöverskott 3 907,6 751,4

Spelskatter 3 -158,7 -113,6
Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader 3 -50,0 -41,3
Övriga försäljningskostnader 3 -146,7 -125,2
Försäljningskostnader -355,4 -280,1
Bruttoresultat 552,2 471,3

Marknadsföringskostnader 4 -189,0 -145,3
Rörelsekostnader 4 -189,1 -161,5

174,1 164,5

Kostnader för fusioner och förvärv 4 – -3,2
Kostnader för incitament till ledningen vid förvärv 4 -0,9 -1,5
Accelererad avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar 4 -4,7 -9,2
Avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar 4 -11,3 -11,4
Valutakursförlust på rörelseposter 4 -1,2 -1,5
Rörelseresultat 3 156,0 137,7

Finansiella kostnader 6 -4,6 -3,5
Finansiella intäkter 7 0,4 0,3
Valutakursförlust på lån 2A -2,0 -3,0
Andel av (förlust)/vinst från intressebolag 13 -0,3 0,5
Resultat före skatt 149,5 132,0

Inkomstskatt 8 -17,9 -14,6

Årets resultat 131,6 117,4

Resultat per aktie, GBP 10 0,580 0,516
Resultat per aktie efter full utspädning, GBP 10 0,576 0,513

Utförliga definitioner finns på insidan av pärmen. Noterna på sidorna 63 till 87 utgör en väsentlig del av detta bokslut.

Koncernens resultaträkning

(mGBP)

Räkenskaps-
året som 

avslutades

2018

Räkenskaps-
året som 

avslutades

2017

Årets resultat 131,6 117,4

Övrigt totalresultat
Omräkning av växelkurser i förhållande till eget kapital -2,0 3,9
Summa totalresultat under året 129,6 121,3

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

Koncernens rapport över totalresultatet

Strategisk rapport
Bolagsstyrning
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(mGBP) Not

Per 

2018 

Per 

2017 

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Goodwill 11 282,7 279,1
Övriga immateriella tillgångar 11 151,8 162,8
Investering i intressebolag 13 1,9 2,1
Materiella anläggningstillgångar 12 37,4 24,7
Uppskjutna skattefordringar 19 15,8 13,4
Konvertibler 23 6,8 6,8
Övriga anläggningstillgångar 2A 3,2 1,6

499,6 490,5
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar 15 52,9 38,5
Avdragsgill skatt 43,0 37,9
Kassa och likvida medel 28 160,3 159,1

256,2 235,5
Summa tillgångar 755,8 726,0

Aktiekapital 21 0,1 0,1
Överkursfond 21 81,5 81,5
Omräkningsreserv 21 16,6 18,6
Övriga avsättningar 21 -42,9 -42,9
Balanserad vinst eller förlust 236,7 240,9
Summa eget kapital som är hänförligt till ägarna 292,0 298,2

Långfristiga skulder
Lån 18 149,3 133,0
Uppskjutna skatteskulder 19 4,3 5,7

153,6 138,7
Kortfristiga skulder
Lån 18 45,0 62,6
Leverantörsskulder och andra skulder 16 131,0 110,2
Kundtillgodohavanden 17 62,3 57,5
Uppskjutna intäkter 14 5,4 4,4
Skatteskulder 66,5 54,4

310,2 289,1
Summa skulder 463,8 427,8

755,8 726,0

Den officiella stängningsväxelkurs som tillämpats mellan redovisningsvalutan och euro utfärdad av Europeiska centralbanken per den 
31 december 2018 var 1,118 (2017: 1,127).

Noterna på sidorna 63 till 87 utgör en väsentlig del av detta bokslut.

Bokslutet på sidorna 59 till 87 godkändes av styrelsen den 8 mars 2019 och undertecknades på styrelsens vägnar av:

Anders Ström Kristofer Arwin
Ordförande och styrelseledamot Styrelseledamot

Koncernens balansräkning
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(mGBP) Not Aktiekapital Överkursfond
Omräknings-

reserv
Övriga 

avsättningar

Balanserad 
vinst eller 

förlust Summa

Ingående värde per den 1 januari 2017 0,1 81,5 14,7 -42,9 190,1 243,5

Totalresultat
Årets resultat – – – – 117,4 117,4
Övrigt totalresultat
Omräkningsjusteringar – – 3,9 – – 3,9
Summa totalresultat – – 3,9 – 117,4 121,3

Transaktioner med ägare
Tilldelade aktierätter – värde av 
anställdas prestationer 20 – – – – 0,6 0,6
Aktierelaterade förmåner till 
anställda 20 – – – – 1,9 1,9
Uppskjuten skatteintäkt i samband 
med prestationsbaserade 
aktieprogram – – – – 0,5 0,5
Avyttring av återköpta aktier 21 – – – – 1,0 1,0
Utbetald utdelning 9 – – – – -70,6 -70,6
Summa transaktioner med ägare – – – – -66,6 -66,6

0,1 81,5 18,6 -42,9 240,9 298,2

Totalresultat
Årets resultat – – – – 131,6 131,6
Övrigt totalresultat
Omräkningsjusteringar – – -2,0 – – -2,0
Summa totalresultat – – -2,0 – 131,6 129,6

Transaktioner med ägare
Tilldelade aktierätter – värde av 
anställdas prestationer 20 – – – – 0,7 0,7
Aktierelaterade förmåner till 
anställda 20 – – – – 1,9 1,9
Återköp av egna aktier 21 – – – – -14,6 -14,6
Avyttring av återköpta aktier 21 – – – – 1,8 1,8
Utbetald utdelning 9 – – – – -125,6 -125,6
Summa transaktioner med ägare – – – – -135,8 -135,8

0,1 81,5 16,6 -42,9 236,7 292,0

Noterna på sidorna 63 till 87 utgör en väsentlig del av detta bokslut.

Koncernens redovisning av förändringar i eget kapital

Strategisk rapport
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(mGBP) Not

Räkenskaps-
året som 

avslutades

2018

Räkenskaps-
året som 

avslutades

2017

Löpande verksamhet
Rörelseresultat 156,0 137,7
Justeringar för:

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 12 13,0 7,2
Avskrivningar av immateriella tillgångar 11 33,8 31,1
Nedskrivningar under året 11 – 4,3
Förlust vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 4 0,5 0,1
Förlust vid avyttring av immateriella tillgångar 4 0,3 0,2
Vinst på utdelning i utländsk valuta 0,3 –
Aktierelaterade ersättningar 20 2,2 1,6
Aktierelaterade förmåner till anställda 20 2,2 1,9
Ökning av kundfordringar och andra fordringar -15,8 -4,2
Ökning av leverantörsskulder och andra skulder, inklusive kundtillgodohavanden 21,4 39,1

Kassaflöden från löpande verksamhet 213,9 219,0
Betalda inkomstskatter -15,0 -15,9
Nettokassaflöde från löpande verksamhet 198,9 203,1

Investeringsverksamhet
Förvärv av dotterbolag, netto efter förvärvad kassa – -155,6
Erhållen ränta 0,2 0,2
Erlagd ränta -3,7 -3,8
Inköp av övriga anläggningstillgångar -1,8 -6,6
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 -26,0 -18,3
Utvecklings- och förvärvskostnader för immateriella tillgångar 11 -23,5 -20,4
Nettokassaflöde som använts i investeringsverksamhet -54,8 -204,5

Finansieringsverksamhet
Utbetald utdelning 9 -125,6 -70,6
Återköp av egna aktier 21 -14,6 –
Utbetalt lån 18 112,0 233,7
Återbetalning av lån 18 -115,5 -95,3
Nettokassa från/(som använts i) finansieringsverksamhet -143,7 67,8

Nettoökning i likvida medel 0,4 66,4

159,1 89,4

Effekt av valutakursförändringar 0,8 3,3
28 160,3 159,1

Noterna på sidorna 63 till 87 utgör en väsentlig del av detta bokslut.

Koncernens kassaflödesanalys
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1: Grunder för upprättandet
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 den maltesiska aktiebolagslagen (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. 
Moderbolagets bokslut har upprättats separat.

Koncernen har en kortfristig nettoskuld per den 31 december 
2018, främst på grund av kortfristiga lån. Koncernen genererar 
starka kassaflöden och det förväntas att tillräckliga medel ska 
finnas tillgängliga för både den löpande verksamheten och 
återbetalningen av dessa lån. Koncernen har också en oanvänd 
rullande lånekredit på 44,9 miljoner GBP. 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 kräver användning 
av vissa kritiska uppskattningar. Det kräver även att ledningen 
tillämpar koncernens redovisningsprinciper på ett omdömesgillt 
sätt. De områden som innebär ett större krav på gott omdöme 
eller mer komplexitet, eller där uppskattningar och antaganden är 
av betydelse för koncernbokslutet, redovisas i not 2B.

(a) Nya och ändrade standarder och tolkningar som gäller från 
den 1 januari 2018 och som har tillämpats av koncernen
Koncernen tillämpade för första gången följande standarder under 
räkenskapsåret som började den 1 januari 2018:

IFRS 9 ”Finansiella instrument”, som behandlar klassificering, 
mätning och redovisning av finansiella tillgångar och finansiella 
skulder. Denna standard ersätter de delar av IAS 39 som gäller 
klassificering och mätning av finansiella instrument. Enligt IFRS 9 
ska finansiella tillgångar klassificeras i två mätningskategorier: 
sådana som mäts till verkligt värde och sådana som mäts till 
upplupet anskaffningsvärde. Klassificeringen görs vid den initiala 
redovisningen. Klassificeringen beror på koncernens affärsmodell 
för hantering av sina finansiella instrument, samt instrumentets 
avtalade kassaflödesegenskaper.

För finansiella skulder behåller standarden de flesta av kraven 
i IAS 39. Den huvudsakliga förändringen är att när alternativet 
med verkligt värde väljs för finansiella skulder ska den del av en 
förändring i verkligt värde som beror på ett bolags egen kreditrisk 
redovisas i övrigt totalresultat i stället för i resultaträkningen, 
såvida detta inte leder till bristande överensstämmelse i 
redovisningen. Koncernens tillämpning av IFRS 9 har inte 
resulterat i några väsentliga förändringar i samband med 
klassificering, mätning och redovisning av finansiella tillgångar 
och skulder, utöver ytterligare upplysningar som lämnas i not 
14 på sidan 79.

IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder”, ersätter IAS 18 som 
omfattade avtal som rör varor och tjänster samt IAS 11 som 
omfattade byggavtal. Den nya standarden baseras på principen 
att intäkter redovisas när kontroll över en vara eller tjänst överförs 
till en kund. Begreppet kontroll ersätter därmed det befintliga 
begreppet som rör risk och avkastning.

Noter till koncernens  
bokslut

Koncernen har bedömt IFRS 15:s inverkan på bokslutet, vilket 
begränsas till spelöverskottet från poker eftersom alla andra 
spelöverskott mäts enligt IAS 39. Från denna bedömning har 
koncernen dragit slutsatsen att det inte fanns några signifikanta 
förändringar i metoden genom vilken spelöverskottet från poker 
tidigare redovisades enligt IAS 18.

Följande ändringar tillämpades också för första gången under 
räkenskapsåret som började den 1 januari 2018:

 > Ändringar av IFRS 2, ”Aktierelaterade ersättningar”, för 
klargörande av hur man redovisar vissa typer av aktierelaterade 
betalningstransaktioner.

 > Årliga förbättringar av internationella redovisningsstandarder 
(IFRS) från 2014–2016.

 > IFRIC 22 ”Transaktioner och förhandsersättningar i 
utländsk valuta”.

Eftersom dessa ändringar endast utgör förtydliganden av 
befintliga krav påverkar de inte koncernens redovisningsprinciper 
eller redogörelser inom ramen för koncernbokslutet.

(b) Nya standarder, ändringar och tolkningar som har utfärdats 
men inte trätt i kraft för det räkenskapsår som börjar den 
1 januari 2018 och som inte har antagits i förväg
Följande standard har utfärdats men är ännu inte i bruk och har 
inte tillämpats i förtid:
IFRS 16 ”Leasingavtal” anges principer för upptagande, mätning, 
förberedelse och redovisning av leasingavtal för båda parter 
i ett avtal, dvs. kunden (”leasingtagaren”) och leverantören 
(”leasinggivaren”). Detta kommer att leda till att leasingtagaren 
redovisar leasingavtal i sin balansräkning, eftersom skillnaden 
mellan operativa och finansiella leasingavtal försvinner. Enligt 
den nya standarden redovisas en tillgång (rätten att använda det 
hyrda objektet) och skulden för hyran. De enda undantagen är 
kortfristiga leasingavtal och leasingavtal med lågt värde.

Koncernen kommer att tillämpa standarden från dess 
obligatoriska tillämpningsdatum, den 1 januari 2019. Koncernen 
avser att tillämpa det förenklade övergångsförfarandet och 
kommer inte att räkna om jämförande belopp för året före 
tillämpningen. Nyttjanderätt kommer att värderas till samma 
belopp som leasingskulden vid tillämpandet (justerat för 
eventuella förskottsbetalningar eller upplupna leasingkostnader).

Per den 31 december 2018 har koncernen icke annullerbara 
operationella leasingavtal som uppgår till 83,8 miljoner GBP, 
såsom beskrivs i not 25 på sidan 85. Av dessa åtaganden rör 
runt 0,4 miljoner GBP kortfristiga leasingavtal och ett försumbart 
belopp rör leasingavtal med lågt värde. Båda kategorierna 
redovisas linjärt som en kostnad i resultaträkningen.

Vad gäller återstående leasingåtaganden räknar koncernen 
med att redovisa nyttjanderätter och leasingskulder (efter 
justering för förskottsbetalningar och upplupna leasingavgifter 
redovisade den 31 december 2018) om ungefär 75,8 miljoner 
GBP respektive 75,2 miljoner GBP den 1 januari 2019. Netto-
omsättningstillgångarna kommer att ha ett värde på cirka 
10,8 miljoner GBP mindre, på grund av att en del av skulden 
redovisas som en kortfristig skuld.

Koncernen räknar med att vinsten före skatt minskar med cirka 
1,1 miljoner GBP för 2019 till följd av att de nya reglerna tillämpas. 
EBITDA, såsom avstämdes i not 29 på sidan 87, som omfattar 
operationella leasinghyror, förväntas öka med cirka 10,3 miljoner 
GBP. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar och 
finansiella kostnader förväntas öka med cirka 10,2 miljoner GBP 
respektive 1,2 miljoner GBP.

Strategisk rapport
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1: Grunder för upprättande fortsättning
Kassaflödet från den löpande verksamheten förväntas öka 
med cirka 11,3 miljoner GBP. Nettokassaflödet som används i 
investeringsverksamheten och nettokassaflödet (som används i)/
genererat från finansieringsverksamheten förväntas minska med 
cirka 1,2 miljoner GBP respektive 10,1 miljoner GBP.

(b) Nya standarder, ändringar och tolkningar som har utfärdats 
men inte trätt i kraft för det räkenskapsår som börjar den 
1 januari 2018 och som inte har antagits i förväg fortsättning
Följande ändringar har utfärdats men har ännu inte trätt i kraft, 
och har inte tillämpats i förtid:

 > årliga förbättringar 2015–2017
 > ändringar i IAS 19 ”Förmåner till anställda” som rör ändringar, 

begränsning eller avveckling av planen
 > ändringar i IFRS 3 — definition av verksamhet
 > ändringar i IAS 1 och IAS 8 som rör definition av material
 > IFRIC 23 ”Osäkerhet vid redovisning av inkomstskatt”
 > ändringar i IAS 28 ”Investeringar i intresseföretag och 

samriskföretag”, som rör långsiktiga intressen i intresseföretag 
och samriskföretag.

Det finns inga andra IFRS- eller IFRS IC-tolkningar som ännu inte 
har trätt i kraft och som skulle förväntas ha en väsentlig inverkan 
på koncernbokslutet.

2A: Sammanfattning av väsentliga 
redovisningsprinciper
De huvudsakliga redovisningsprinciper som har tillämpats i 
upprättandet av detta koncernbokslut beskrivs nedan. Dessa 
principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år om 
inte annat anges.

Koncernbokslut
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. Bestämmande inflytande innebär att 
bolaget har förmåga att kontrollera de ekonomiska och operativa 
principerna för ett företag som bolaget har investerat i, på så 
sätt att bolaget kan erhålla fördelar från dess 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. Eventuell villkorad köpeskilling 
som ska överföras av koncernen redovisas till verkligt värde 
vid förvärvsdatumet. Senare ändringar i det verkliga värdet 
av den villkorade köpeskillingen som bedöms vara en tillgång 
eller skuld redovisas i enlighet med IFRS 3 i resultaträkningen. 
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.

Alla intressebolagsenheter redovisas genom tillämpning av 
kapitalredovisningsmetoden. Koncernens policy avseende 
intressebolag beskrivs på sidan 66 och diskuteras ytterligare på 
sidan 78.

Poster som påverkar jämförbarheten
Koncernen definierar poster som påverkar jämförbarheten 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 för koncernens underliggande 
ekonomiska resultat och som bidrar till jämförbarheten av 
koncernens resultat mellan olika perioder.

Poster som påverkar jämförbarheten inkluderar, i den mån de 
är väsentliga, transaktionskostnader vid fusioner och förvärv, 
incitament till ledningen vid förvärv, avskrivning av förvärvade 
tillgångar samt valutakursvinster och -förluster för rörelseposter.

Redovisning av intäkter
Koncernen erbjuder speltjänster online i följande kategorier: 
Sportspel, kasino och spel, poker och övriga produkter.

Spelöverskott på sportspel definieras som nettovinsten eller 
-förlusten från de vad som har placerats, efter kostnaden för 
kampanjbonus inom räkenskapsperioden. Om det inte är troligt att 
ett öppet sportspel kommer att avgöras inom räkenskapsperioden 
skjuts det aktuella spelöverskottet upp och det verkliga värdet 
redovisas som uppskjuten intäkt på balansräkningen.

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

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

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.

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 koncernchefen och koncernledningen 
som, givet styrelsens bemyndigande, fattar strategiska beslut.

Leasingavtal
Alla koncernens leasingavtal är för närvarande operationella 
leasingavtal (leasingavtal där en betydande del av ägarskapets 
risker och förmåner behålls av leasinggivaren). Leasingavgifter 
som betalas enligt operationella leasingavtal redovisas i 
resultaträkningen linjärt över leasingperioden i fråga (efter avdrag 
för eventuella incitament som erhållits från leasinggivaren).

Utländsk valuta
Koncernen bedriver verksamhet i Malta och ett antal 
internationella regioner. Koncernbokslutet presenteras i GBP 
eftersom bolagets aktier är noterade i denna valuta.

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.

Transaktioner i andra valutor än presentationsvalutan för det bolag 
i vilket de registreras redovisas initialt enligt transaktionsdagens 
valutakurs. Monetära tillgångar och skulder i sådana valutor 
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omräknas enligt kursen som gäller på balansräkningens datum. 
Vinster och förluster som uppkommer vid valutaväxling redovisas 
i årets nettoresultat. Vinster och förluster som uppkommer i 
verksamheten redovisas under poster som påverkar jämförbarheten.

Vinster och förluster som härrör från finansiering, inklusive 
orealiserad vinst och förlust från omräkning av lån, redovisas 
under finansiella intäkter eller finansiella kostnader i de fall då 
finansieringen inte har kvittats mot valutan i ett specifikt förvärv. 
Om finansieringen behöver vara i en specifik valuta för att slutföra 
ett förvärv anser koncernen att lånet utgör ett säkringsinstrument, 
och all vinst och förlust vid omräkning överförs till koncernens 
valutaomräkningsreserv.

Koncernen ingår inga valutaterminskontrakt eller -optionsavtal för 
att skydda sig mot valutakursrisker.

I koncernbokslutet omräknas tillgångar och skulder för 
koncernens utlandsverksamheter till de valutakurser som 
gäller på balansräkningens datum. 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.

Omräkningsdifferenser i samband med långsiktiga icke-
handelsmässiga saldon mellan bolag inkluderas också i 
koncernens valutaomräkningsreserv.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer 
vid förvärv av utländska bolag behandlas som det utländska 
bolagets tillgångar och skulder och omräknas enligt kursen 
på förvärvsdagen. Omräkningsdifferenser som uppkommer 
redovisas under koncernens valutaomräkningsreserv.

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

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.

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 
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 tillgängliga 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 bokslutstillfälle 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 behandlas den 
uppskjutna skatten även under eget kapital. Uppskjuten skatt kan 
kvittas där så är lämpligt.

Goodwill
Goodwill från ett förvärv av ett dotterbolag anses utgöras av 
överskottet av:

 > överförd köpeskilling
 > andelen icke-bestämmande inflytande i den förvärvade 

enheten, och
 > det verkliga värdet på förvärvsdatumet av eventuella tidigare 

aktieintressen i den förvärvade enheten minus det verkliga 
värdet av identifierbara nettotillgångar som förvärvats.

Goodwill redovisas till anskaffningsvärde, med avdrag för 
ackumulerade nedskrivningar.

Eventuell villkorad köpeskilling klassas antingen som eget kapital 
eller en finansiell skuld. Belopp som klassas som finansiella 
skulder omvärderas senare till verkligt värde och ändringar av det 
verkliga värdet redovisas i resultaträkningen.

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet 
efter avdrag för ackumulerade nedskrivningar och eventuell 
redovisad nedskrivningsförlust.

En genom utveckling internt upparbetad immateriell tillgång 
redovisas till anskaffningsvärdet endast om samtliga följande 
kriterier uppfylls:
(i) en identifierbar tillgång skapas
(ii) avsikt, förmåga och interna resurser finns för att 

(iii) det är sannolikt att tillgången som skapats kommer 

(iv) tillgångens utvecklingskostnad kan beräknas på ett 

Internt upparbetade immateriella tillgångar skrivs av linjärt över tre 
till fem år.I de fall där ingen internt upparbetad immateriell tillgång 
kan redovisas, kommer utvecklingskostnaderna att redovisas som 
kostnad under den period de uppkommer.

Utgifter för forskningsverksamhet redovisas till anskaffningsvärdet 
som kostnad under den period de uppkommer.
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2A: Sammanfattning av väsentliga 
redovisningsprinciper fortsättning
Övriga immateriella tillgångar fortsättning
Immateriella tillgångar identifierade till följd av företagsförvärv 
behandlas enligt verkligt värde i enlighet med IAS 38 och upptas 
på koncernens balansräkning vid datumet för förvärvet. När 
en immateriell tillgång uppkommer till följd av ett förvärv av ett 
utländskt företag behandlas den som det förvärvade företagets 
tillgång och omräknas enligt kursen på förvärvsdagen.

Förvärvade immateriella tillgångar inkluderar varumärken, 
kunddatabaser, utvecklingskostnader och handelsnamn. 
Varumärkena Maria, 32Red, Roxy Palace och vissa av iGames 
samlade varumärken, samt domänerna Bingo.com och iGame, 
anses vara beständiga 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 jämsides med goodwill. Alla andra 
förvärvade immateriella tillgångar skrivs av linjärt över tre till 
fem år, eftersom styrelsen anser att detta är sådana tillgångars 
ekonomiska livslängd.

Programvara
Förvärvade programvaror aktiveras baserat på kostnaderna för att 
förvärva och implementera programvaran. Dessa tillgångar skrivs 
av linjärt över deras beräknade livslängd på tre år. Programvara 
redovisas till anskaffningsvärde, med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuell redovisad nedskrivningsförlust. 
Kostnader i samband med underhåll av programvara kostnadsförs 
när de uppstår.

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
Goodwill och immateriella tillgångar som har en obestämd 
användbar livslängd skrivs inte av. De granskas för nedskrivning 
varje år, eller oftare om händelser eller förändrade omständigheter 
antyder att nedskrivning är aktuellt. Övriga tillgångar granskas 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 nedskrivningsgranskningen grupperas tillgångarna till de 
lägsta nivåer där de separat kan identifieras som kassainflöden, 
dvs. kassagenererande enheter. När andra icke-finansiella 
tillgångar än goodwill nedskrivs granskas dessa 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 ackumulerad avskrivning och eventuell 
redovisad nedskrivningsförlust. Kostnaden inkluderar tillgångens 
ursprungliga pris samt de kostnader som behövs för att sätta 
tillgången i fungerande tillstånd för avsedd användning.

Avskrivning redovisas så, att tillgångarnas kostnad minus 
beräknat restvärde avskrivs linjärt över deras beräknade livslängd, 
på följande grunder:

 > Kontorsutrustning, armaturer och tillbehör, 3–10 år
 > Datorhårdvara 3 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 rörelsekostnader i koncernens resultaträkning.

Tillgångars restvärden och livslängder ses över, och justeras om 
så är lämpligt, vid varje bokslutstillfälle. Om eventuell nedskrivning 
identifieras i en tillgångs redovisade värde skrivs tillgången ned till 
sitt återvinningsvärde.

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.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar enligt följande 
kategorier: verkligt värde genom resultaträkningen, samt upplupet 
anskaffningsvärde. Klassificeringen beror på det ändamål för 
vilket de finansiella tillgångarna förvärvades. Koncernen fastställer 
klassificeringen av koncernens finansiella tillgångar vid den 
initiala redovisningen.

(a) Finansiella tillgångar till verkligt värde i resultaträkningen
Finansiella tillgångar till verkligt värde i resultaträkningen 
inkluderar optioner för konvertibla låneinstrument. Om en sådan 
finansiell tillgång huvudsakligen förvärvas för att säljas på 
kort sikt klassificeras den som en omsättningstillgång. Om en 
finansiell tillgång förvärvas med förväntat framtida kassaflöde 
eller förmåner under en period som överstiger tolv (12) månader 
klassificeras den som en anläggningstillgång.

(b) Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte 
är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som 
inte noteras på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångarna 
och omfattar kundfordringar och andra fordringar samt likvida 
medel, låneinstrument för konvertibla lån i balansräkningen.
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Lån och fordringar med längre löptider än tolv månader 
efter balansräkningens datum klassificeras som övriga 
anläggningstillgångar. Dessa utgörs främst av spel- 
och hyresavgifter.

Vanliga köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på 
affärsdagen, vilket är den dag då koncernen förbinder sig att köpa 
eller sälja tillgången. Investeringar redovisas initialt till verkligt 
värde plus transaktionskostnader för alla finansiella tillgångar som 
inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella 
tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 
redovisas initialt till verkligt värde, och transaktionskostnaderna 
kostnadsförs i resultaträkningen. 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. Lån och fordringar redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.

Koncernen bedömer vid varje balansräkningsdatum huruvida det 
finns objektiva indikatorer på att en finansiell tillgång eller grupp av 
finansiella tillgångar är försvagad.

Kundfordringar och andra fordringar
Andra fordringar redovisas initialt till verkligt värde och värderas 
därefter till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden, 
med avdrag för eventuell nödvändig avsättning för nedskrivning 
om det finns objektiva indikatorer på att koncernen inte kommer 
att kunna driva in alla fordringsbelopp enligt fordringarnas 
ursprungliga villkor. Övriga fordringar omfattar även finansiella 
tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen. 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 uppskattade framtida kassaflöden, 
diskonterat enligt den ursprungliga effektiva räntesatsen.

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.

Värderingen av finansiella skulder beror på hur de klassificeras: 
(i) finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen 
redovisas i balansräkningen till verkligt värde med vinster eller 
förluster redovisade i resultaträkningen och (ii) finansiella 
skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde redovisas 
initialt till verkligt värde 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 intäkter 
respektive finansiella kostnader.

Koncernen avför en finansiell skuld från sin balansräkning när det 
åtagande som anges i avtalet eller uppgörelsen uppfylls, upphävs 
eller löper ut.

Leverantörsskulder, andra skulder och kundtillgodohavanden
Leverantörsskulder och andra skulder samt kundtillgodohavanden 
redovisas initialt till verkligt värde och värderas sedan till upplupet 
anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.

Uppskjutna intäkter
Uppskjutna intäkter utgörs av intäkter som kan värderas på ett 
tillförlitligt sätt, men där transaktionerna ännu inte har avslutats på 

balansräkningens datum, och de redovisas till verkligt värde med 
vinster eller förluster redovisade i resultaträkningen.

Kvittning
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och nettobeloppet 
redovisas i balansräkningen 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.

Lån och finansiella kostnader
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 
resultaträkningen över låneperioden enligt effektivräntemetoden. 
Lån klassificeras som kortfristiga skulder såvida inte koncernen 
har en ovillkorlig rättighet att skjuta upp regleringen av skulden i 
minst tolv (12) månader efter balansräkningens datum.

Erlagda räntor i koncernens kassaflödesanalys presenteras under 
investeringsverksamhet i stället för finansieringsverksamhet 
eftersom den huvudsakliga användningen av de lån som räntorna 
avser är att finansiera verksamhetens expansion, t.ex. förvärv.

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 
verkliga värde, inklusive villkor om marknadskonjunktur och 
effekterna av eventuella villkor för icke-intjänande, och exklusive 
effekterna av eventuella villkor för prestationer eller intjänande. 
Villkor om icke-marknadskonjunktur och prestationer inkluderas 
i antaganden om antalet aktierelaterade ersättningar som 
förväntas intjänas. Det totala kostnadsförda beloppet redovisas 
över de aktierelaterade ersättningarnas intjänandeperiod, som 
normalt är mellan tre och fyra år.

Bolagets tilldelning av prestationsbaserade aktierätter till anställda 
vid dotterbolag i koncernen behandlas som ett kapitalbidrag. 
Det verkliga värdet av erhållna prestationer från anställda, mätt 
utifrån det verkliga värdet vid tilldelningsdagen, redovisas över 
intjänandeperioden som en ökning av investeringar i dotterbolag, 
med en motsvarande kredit mot eget kapital i bolagets bokslut.

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.

Med avseende på kontantreglerade aktierelaterade betalningar 
mäter koncernen förvärvade varor eller tjänster och den 
uppkomna skulden till skuldens verkliga värde. Till dess att 
skulden regleras mäter koncernen om skuldens verkliga värde i 
slutet av varje redovisningsperiod samt vid regleringsdatumet, 
varvid eventuella förändringar i värde redovisas i resultaträkningen 
för perioden.
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2A: Sammanfattning av väsentliga 
redovisningsprinciper fortsättning
Likvida medel och finansiella intäkter
Kassa och likvida medel omfattar kassabehållning, 
omedelbart tillgängliga banktillgodohavanden, leverantörer av 
betalningslösningar och andra kortfristiga höglikvida placeringar 
med ursprunglig löptid på högst tre månader.

Finansiella intäkter redovisas under banktillgodohavanden enligt 
effektivräntemetoden när de är upplupna.

Aktieutdelning
Utdelningar redovisas som skuld för den period då utdelningarna 
godkänns av bolagets aktieägare. Interimsutdelningar redovisas 
när de utbetalas.

2B: Viktiga uppskattningar och antaganden 

Uppskattningar och antaganden 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. 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 andra immateriella tillgångar
Koncernen prövar årligen om goodwill och andra 
immateriella tillgångar har minskat i värde, i enlighet med de 
redovisningsprinciper som anges på sidan 66. 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. (Se not 11).

Inkomstskatter
Koncernen är skyldig att betala inkomstskatt i flera länder. 
Stort omdöme krävs för att fastställa den globala avsättningen 
för inkomstskatter. Det finns vissa transaktioner under den 
ordinarie verksamheten, för vilka fastställandet av slutgiltig skatt 
grundas på ledningens bedömningar, vilket innebär tolkningen av 
landsspecifika skattelagar och förordningar.

Juridiska förutsättningar
Koncernen är aktiv på ett antal marknader där dess verksamhet 
riskerar att bli föremål för rättsprocesser enligt beskrivningen 
på sidorna 43 till 45. 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.

Värdering av immateriella tillgångar vid förvärv
Koncernen bedömer det verkliga värdet av förvärvade 
immateriella tillgångar från rörelseförvärv efter bästa förmåga. 
Sådana tillgångar inkluderar varumärken, kunddatabaser, domäner 
och aktiverade utvecklingsutgifter. Bedömningarna baseras på 
erkända värderingstekniker som royaltymetoden (”relief from 
royalty”) för varumärken och erkända jämförelseuppgifter 
från branschen samt koncernens branscherfarenhet och 
specialkunskaper. Mer information finns i not 11.

2C: Hantering av finansiella risker
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.

Marknadsrisk
Marknadsrisk avser risken att koncernen förlorar pengar på sin 
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.

Valutarisk
Koncernen 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 och australiska dollar. Valutarisker förekommer 
i samband med framtida kommersiella transaktioner, 
redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i 
utländska verksamheter.

Koncernens kassaflöden från den löpande verksamheten utgör 
ett naturligt skydd mot valutarisker, eftersom insättningar och 
utbetalningar till kunder i olika länder matchas i samma valuta.

Koncernen har vissa investeringar i utländska verksamheter vars 
nettotillgångar exponeras mot valutaomräkningsrisker. Dessutom 
gör koncernen sin redovisning i GBP, valutan i vilken det egna 
aktiekapitalet är noterat, trots att koncernen är registrerad och 
bedriver verksamhet i Malta.

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 2018 stärktes växelkursen för EUR 
mot GBP med 0,8 procent (från 1,127 EUR per GBP till 1,118 EUR 
per GBP). Växelkursen för SEK försvagades med 3,3 procent 
(från en kurs på 11,095 SEK per GBP till en kurs på 11,464 SEK 
per GBP). Dessa förändringar i några av koncernens viktigaste 
handelsvalutor bidrog till den generella valutakursförlust för 
verksamheten som framgår av not 4 på sidan 72.
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Ytterligare valutaupplysningar finns i not 17 på sidan 79.

Eftersom en del av koncernens lån vid räkenskapsårets slut 
är utgivna i EUR och SEK (se not 18 på sidan 80) finns det en 
valutaomräkningsexponering i samband med denna finansiella 
skuld. Baserat på växelkursen mellan dessa valutor och GBP 
den 31 december 2018 skulle en minskning på 2 procent i GBP 
mot både EUR och SEK ge upphov till en omräkningsförlust på 
uppskattningsvis 1,4 miljoner GBP. Sådana vinster och förluster 
från valutaomräkning förblir orealiserade fram till det att lånet 
förfaller till betalning. Vid återbetalning redovisas dessa vinster 
och förluster i resultaträkningen. Om lånen har kvittats mot 
valutan i ett förvärv redovisas sådana omräkningsvinster och 
-förluster i koncernens valutaomräkningsreserv.

Koncernen har vid årets slut tillgång till en rullande lånekredit 
i flera valutor motsvarande 102 miljoner EUR och 68 miljoner 
GBP hos en ledande internationell bank, och vid den tidpunkt då 
koncernen utnyttjar krediten kan en valutaomräkningsexponering 
uppstå i samband med denna finansiella skuld. Eventuella 
framtida omräkningsvinster och -förluster för krediten kvittas 
i den utsträckning som koncernen genererar positiva framtida 
kassaflöden i motsvarande valuta.

Ränterisk
Koncernens ränterisk förvaltas genom ett avtal om fasta räntor 
över EURIBOR (eller relevant motsvarande interbankränta) för de 
enskilda delarna av banklånet.

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.

Kreditrisk
Koncernen hanterar kreditrisker på ett koncernövergripande 
plan. Koncernen erbjuder inte kredit till någon kund och den enda 
kreditrisken i sportspelsverksamheten uppstår därför i samband 
med den begränsade handel som koncernen emellanåt bedriver 
med andra parter i syfte att minska sin exponering. I fråga om 
spel på andra produkter samarbetar koncernen med ett litet 
antal partner och kan ständigt ha en låg grad av exponering mot 
eventuella kreditrisker.

Koncernens huvudsakliga kreditrisk i spelverksamheten kan 
hänföras till risken för bedrägliga transaktioner och återdebiteringar 
från banker och andra betalningsleverantörer. Koncernen har en 
bedrägeriavdelning som är oberoende av koncernens finansenhet. 
Bedrägeriavdelningen undersöker alla rapporterade fall och 
övervakar även den totala omfattningen av sådana transaktioner i 
samband med förändringar i koncernens verksamhet, såsom nya 
marknader, nya produkter eller nya betalningsleverantörer.

Koncernen hanterar även kreditrisk genom att använda ett stort 
antal leverantörer av banktjänster och betalningslösningar. Se not 
2F på sidan 70.

Likviditetsrisk
En omdömesgill hantering av likviditetsrisk innebär att man håller 
sig med tillräckliga likvida medel och finansieringsmöjligheter för 
verksamheten. Per den 31 december 2018 översteg koncernens 
kortfristiga skulder omsättningstillgångarna med 54,0 (2017: 53,6) 
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 2018 uppgick den icke-utnyttjade 
rullande lånekrediten till 44,9 (2017: 59,7) miljoner GBP (se not 

18 på sidan 80). Koncernen övervakade även efterlevnaden av 
skuldavtal i samband med den rullande lånekrediten, som beskrivs 
på sidan 80, i enlighet med villkoren för instrumenten i fråga, och 
koncernen har till fullo uppfyllt alla sådana villkor.

Av koncernens totala finansiella skulder på 390,4 (2017: 364,5) 
miljoner GBP kommer 241,1 (2017: 231,5) miljoner GBP att förfalla 
inom ett år och 149,3 (2017: 133,0) miljoner GBP förfaller efter 
längre än ett års tid. Koncernen upprätthåller alltid ett saldo av 
likvida medel som överstiger kundernas tillgodohavanden.

Tabellen nedan analyserar koncernens finansiella skulder baserat 
på återstående löptid vid balansräkningens datum. Beloppen i 
tabellen gäller avtalade odiskonterade kassaflöden. Ytterligare 
information om koncernens finansiella skulder finns även i 
noterna 14 och 16.

(mGBP)
Mindre 
än 1 år

Mellan 1 Mindre 
än 1 år

Mellan 1 

Uppskjutna 
intäkter 5,4 – – 4,4 – –
Leverantörs-
skulder och 
andra 
skulder1 128,4 – – 107,0 – –
Kundtillgodo-
havanden 62,3 – – 57,5 – –
Lån 45,0 103,0 46,3 62,6 133,0 –
Summa 241,1 103,0 46,3 231,5 133,0 –

1 Inkluderar ej icke-finansiella skulder

2D: Kapitalriskhantering
Målsättningarna för koncernens kapitalhantering är att säkerställa 
koncernens förmåga att fortsätta enligt fortlevnadsprincipen 
för att skapa avkastning för aktieägare och fördelar för övriga 
intressenter samt att upprätthålla en optimal kapitalstruktur som 
både minskar kapitalkostnaden och ger tillräcklig finansiering för 
expansion av verksamheten.

Koncernens kapitalstruktur består av kassa och likvida medel, 
upplåning och totalt eget kapital hänförligt till ägarna.

Koncernen förvaltar sitt kapital löpande genom att övervaka 
nyckeltal såsom nettoskuld/EBITDA och eget kapital i förhållande 
till tillgångar (se sidan 46). För att bevara eller modifiera 
kapitalstrukturen kan koncernen komma att justera beloppet 
av utdelningar som betalas till aktieägare, återföra kapital till 
aktieägare, nyemittera aktier eller sälja tillgångar.

Koncernen har alltid haft positiva kassaflöden från sin löpande 
verksamhet och har stor förmåga att avgöra tidpunkten för och 
omfattningen av diskretionära utgifter inom sin verksamhet.
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2E: Uppskattning av verkligt värde
Det redovisade värdet minus avsättningen för nedskrivning av 
kundfordringar och andra fordringar samt leverantörsskulder och 
andra skulder antas motsvara deras verkliga värden. Det verkliga 
värdet av finansiella skulder för redovisningsändamål uppskattas 
genom diskontering av framtida avtalade kassaflöden enligt den 
rådande marknadsränta som finns tillgänglig för koncernen för 
liknande finansiella instrument.

För ytterligare information om uppskattningar av verkligt värde, 
se not 14 på sidan 79.

2F: De finansiella tillgångarnas kreditkvalitet
Kreditkvaliteten på finansiella tillgångar som varken har förfallit eller 
är nödlidande kan bedömas med hjälp av externa kreditvärderingar 
(om så finns) eller en historik över motpartens betalningsunderlåtelse.

Eftersom koncernen inte har några betydande kundfordringar 
annat än på leverantörer av betalningslösningar är kreditrisken 
för bolagets normala verksamhet huvudsakligen begränsad till 
bedrägliga transaktioner, enligt beskrivningen i not 2C på sidan 69.

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.

Kreditvärdigheten för koncernens huvudsakliga bankpartner 
per den 31 december 2018 och 2017, baserat på offentliggjorda 
uppgifter från Fitch, är som följer:

(mGBP)

Per den 

2018

Per den 

2017
AA- 44,3 48,4
A+ 33,2 23,5
A – 10,2
A- – 0,6
BBB 14,5  15,6
BBB- 2,3 1,9
BB+ – 1,9
Ej värderade 65,5 56,9
Övriga 0,5 0,1
Summa likvida medel 160,3 159,1

Koncernen övervakar ständigt sin kreditrisk hos sina bankpartner 
och hade inte några förluster under 2018 till följd av bankkrascher.

”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 andra 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.

Ledningen betraktar verksamheten huvudsakligen från ett 
geografiskt perspektiv och betonar den primära rollen av 
områdeshantering för att driva verksamheten framåt. Produkter 
och varumärken utgör en viktig del av koncernens operativa 
matris. Produktteamen betraktas som leverantörer av produkter 
och tjänster till de lokala områdescheferna. Detta återspeglar 
det faktum att produkter kan hämtas både internt och externt 
från oberoende leverantörer. Varumärken hanteras också ur ett 
geografiskt perspektiv av områdeschefer.

De rörelsesegment som kan redovisas får sina intäkter 
från online sportspel, kasino och spel, poker och annan 
vadhållningsverksamhet (inklusive bingo och övriga spel).

Koncernchefens och koncernledningens främsta måttstock för 
att utvärdera rörelsesegmentens verksamhet är bruttoresultatet, 
vilket definieras som spelöverskottet (efter avdrag för bonus) 
minus försäljningskostnaderna. Denna bedömningsgrund 
omfattar inte centrala omkostnader som uppstår till stöd för den 
integrerade verksamhetsmodell som koncernen använder sig av 
för att uppnå maximal operationell effektivitet.

Koncernen fördelar inte centrala verksamhetskostnader och 
rörelsekostnader per segment, eftersom en sådan fördelning 
skulle vara helt godtycklig. Denna måttstock omfattar inte heller 
effekterna av aktierelaterade ersättningar, avskrivningar eller 
finansiella kostnader och intäkter.

Koncernen använder sig av en integrerad affärsmodell och 
fördelar varken rörelsesegmentens tillgångar eller skulder i sin 
interna rapportering.
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Den segmentinformation som lämnats till koncernchefen och koncernledningen för rapporterbara segment under det år som 
avslutades den 31 december 2018 lyder som följer:

(mGBP) Norden
Väst-

europa

Central-, 

Sydeuropa Övriga Summa
Spelöverskott 306,5 516,3 68,2 16,6 907,6
Spelskatter* -9,2 -138,7 -7,4 -3,4 -158,7
Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader* -17,4 -25,6 -5,5 -1,5 -50,0
Övriga försäljningskostnader* -60,7 -68,9 -15,0 -2,1 -146,7
Bruttoresultat  219,2  283,1  40,3  9,6 552,2

Marknadsföringskostnader -189,0
Rörelsekostnader -189,1

-18,1
Rörelseresultat 156,0

Den segmentinformation som lämnats till koncernchefen och koncernledningen för rapporterbara segment under det år som 
avslutades den 31 december 2017 lyder som följer:

(mGBP) Norden
Väst-

europa

Central-, 

Sydeuropa Övriga Summa
Spelöverskott 297,0 385,0 51,1 18,3 751,4
Spelskatter* -8,1 -96,1 -5,3 -4,1 -113,6
Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader* -17,3 -16,6 -4,7 -2,7 -41,3
Övriga försäljningskostnader* -59,0 -52,6 -11,2 -2,4 -125,2
Bruttoresultat  212,6  219,7  29,9  9,1 471,3

Marknadsföringskostnader -145,3
Rörelsekostnader -161,5

-26,8
Rörelseresultat 137,7

* Spelskatter, marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader och andra försäljningskostnader för både 2017 och 2018 har omfördelats över regionerna för att visa 
transaktionernas ursprung.

Produktintäkter
Spelöverskott per huvudsaklig produktgrupp:

(mGBP)

Året som 
slutade den 

2018

Året som 
slutade den 

2017
Sportspel 435,6 346,5
Kasino och spel 431,8 367,3
Poker 17,9 15,2
Övriga 22,3 22,4

907,6 751,4
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4: Kostnader per kostnadsslag

(mGBP)

Året som 
slutade den 

2018

Året som 
slutade den 

2017
Spelskatter 158,7 113,6
Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader 50,0 41,3
Övriga försäljningskostnader 146,7 125,2
Marknadsföringskostnader 189,0 145,3
Administrativa kostnader
Arvoden till lagstadgad revisor 0,8 0,8
Operationella leasingavtal 9,3 8,9
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 13,0 7,2
Avskrivningar av immateriella tillgångar 17,8 14,8
Förlust vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,5 0,1
Förlust vid avyttring av immateriella tillgångar 0,3 0,2
Personalkostnader 83,4 74,3
Forsknings- och utvecklingskostnader 26,5 25,3
Övriga 37,5 29,9
Summa administrativa utgifter 189,1 161,5

Kostnader för fusioner och förvärv – 3,2
Kostnader för incitament till ledningen vid förvärv 0,9 1,5
Accelererad avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar 4,7 9,2
Avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar 11,3 11,4
Valutakursförlust på rörelseposter 1,2 1,5

18,1 26,8

Som beskrivs i noten om redovisningsprinciper på sidan 
64 definierar koncernen poster som påverkar jämförbarheten 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.

För 2018 omfattar poster som påverkar jämförbarheten 
bland annat:

 > Kostnader för incitament till ledningen på 0,9 (2017: 1,5) 
miljoner GBP i förhållande till koncernens förvärv.

 > Till följd av en rationalisering av koncernens varumärken och 
migrationen av förvärvade varumärken till koncernens plattform 
har koncernen redovisat en engångskostnad för avskrivningar 
motsvarande 4,7 (2017: 9,2) miljoner GBP. Mer information finns 
i not 11.

 > Avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar, vilket 
är avgiften för förvärvade tillgångar, enligt ” IFRS 3 
Företagsförvärv”, över tillgångarnas ekonomiska livslängd. 
Denna avgift ingår som en del i koncernens totala 
avskrivningskostnader som anges i not 11 på sidan 75.

Utöver de poster som visas under innevarande år ingick under 
2017 följande poster som påverkar jämförbarheten mellan olika år:

 > Fusions- och förvärvskostnader i samband med förvärvet av 
32Red motsvarande 3,2 miljoner GBP.

Arvoden till lagstadgad revisor (PricewaterhouseCoopers) fördelar 
sig enligt nedan:

(mGBP)

Året som 
slutade den 

2018

Året som 
slutade den 

2017
Årlig lagstadgad revision 0,7 0,7
Övriga säkringstjänster 0,1 0,1

0,8 0,8

Det årliga lagstadgade revisionsarvodet 2018 inkluderar avgifter till 
lokala lagstadgade revisioner av vissa av koncernens dotterbolag.

Övriga säkringstjänster avser hållbarhetsrapportering och tillåtet 
skatteefterlevnadsarbete.
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5: Personalkostnader
Personalkostnaderna fördelar sig enligt nedan:

(mGBP)

Året som 
slutade den 

2018

Året som 
slutade den 

2017
Löner 66,4 58,6
Tilldelade aktierätter – värdet av 

2,2 1,6
Aktierelaterade förmåner till anställda 

2,2 1,9
Sociala avgifter 8,9 9,4
Pensionskostnader 3,7 2,8

83,4 74,3

Ersättningen till styrelseledamöterna och koncernledningen 
redovisas på sidan 50.

Det genomsnittliga antalet anställda var enligt nedan:

Det genomsnittliga antalet anställda 
under året

Året som 
slutade den 

2018

Året som 
slutade den 

2017
Finans, administration och 
företagsledning 387 322
Marknadsföring (inklusive handel) 478 475
Kundservice 244 249
Forskning och utveckling 302 271

1 411 1 317

6: Finansiella kostnader

(mGBP)

Året som 
slutade den 

2018

Året som 
slutade den 

2017
Ränta på konvertibler och 
banktillgodohavanden 4,6 3,5

4,6 3,5

Valutavinster eller -förluster på rörelseposter inkluderas i poster 
som påverkar jämförbarheten.

7: Finansiella intäkter

(mGBP)

Året som 
slutade den 

2018

Året som 
slutade den 

2017
Ränta på konvertibla obligationer och 
bankinsättningar 0,4 0,3

0,4 0,3

8: Inkomstskatt

(mGBP) Not

Året som 
slutade den 

2018

Året som 
slutade den 

2017
Aktuell skatt:
Inkomstskatt 22,1 19,2
Uppskjuten skatt:
Uppskjuten 
skattefordring 19 -4,2 -4,6
Total skattekostnad 17,9 14,6

Inkomstskatt i Malta beräknas enligt en grundläggande skattesats 
om 35 (2017: 35) procent av den uppskattade skattepliktiga 
vinsten för året. Inkomstskatt i andra länder beräknas enligt de 
skattesatser som gäller i respektive jurisdiktion.

Skattekostnaden för året kan stämmas av mot resultatet enligt 
resultaträkningen enligt nedan:

(mGBP)

Året som 
slutade den 

2018

Året som 
slutade den 

2017
Resultat före skatt 149,5 132,0

grundskattesats för inkomster 52,3 46,2
Skatteeffekter av:
Avdragsgill skatt1 -45,6 -38,4
Utländska skattesatser -8,2 -6,5
Ej skattepliktiga/avdragsgilla poster 9,4 3,9
Övriga 10,0 9,4
Skattekostnad 17,9 14,6

1 Skattefordran om 45 645 000 (2017: 38 365 000) 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.
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8: Inkomstskatt fortsättning
Följande inkomstskatt har krediterats direkt mot eget kapital 
under året:

(mGBP)

Året som 
slutade den 

2018

Året som 
slutade den 

2017
Aktuell skatteintäkt i förhållande till:
Aktierelaterade ersättningar -0,1 -0,1
Uppskjuten skatteavgift/
(skattekredit) i relation till:
Aktierelaterade ersättningar 0,2 -0,3
Total inkomstskatt redovisad direkt 
i eget kapital 0,1 -0,4

9: Utdelning

(mGBP)

Året som 
slutade den 

2018

Året som 
slutade den 

2017

125,6 70,6

Styrelsen föreslår en slutgiltig utdelning för det räkenskapsår 
som avslutades den 31 december 2018 på 0,496 GBP per 
stamaktie/svenskt depåbevis, vilken kommer att absorbera ett 
beräknat belopp på 112,5 miljoner GBP av aktieägarnas kapital. 
För att underlätta effektivare likviditetshantering föreslås det 
att utdelningen betalas i två lika stora delbetalningar. Om detta 
godkänns vid årsstämman den 14 maj 2019 kommer utdelningen 
vid den första utbetalningen att ske den 21 maj 2019 till aktieägare 
som är registrerade hos Euroclear Sweden den 16 maj 2019. 
Den andra delbetalningen kommer att ske den 21 november 2019 
till aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden den 
18 november 2019.

Styrelsen har granskat de förväntade likviditetsbehoven för 
2019 och föreslår en utdelning som motsvarar 75 procent av 
koncernens fria kassaflöde för 2018. Detta föreslås i enlighet med 
utdelningspolicyns princip om att dela ut överskottsmedel.

10: Resultat per aktie
Beräkningen av grundläggande resultat per aktie och resultat per 
aktie efter full utspädning baseras på följande uppgifter:

(mGBP)

Året som 
slutade den 

2018

Året som 
slutade den 

2017
Resultat
Resultat för beräkning av 
grundläggande resultat per aktie 131,6 117,4
Resultat för beräkning av resultat per 
aktie efter full utspädning 131,6 117,4
Antal aktier
Viktat genomsnittligt antal 
utestående aktier för beräkning av 
grundläggande resultat per aktie 227 043 853 227 652 726
Utspädningseffekt av potentiella 
stamaktier – tilldelade aktierätter 1 304 455 1 059 833
Viktat genomsnittligt antal 
utestående aktier för beräkning av 
resultat per aktie efter full utspädning 228 348 308 228 712 559
Resultat per aktie, GBP
Resultat per aktie 0,580 0,516
Resultat per aktie efter full utspädning 0,576 0,513

Det nominella värdet per aktie är 0,000625 GBP.
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11: Immateriella tillgångar

(mGBP) Not Goodwill

Övriga immateriella tillgångar
-

kostnader Programvara
Kunddata- Varumärken 

Summa
Kostnad
Per den 1 januari 2017 184,9 85,9 12,9 28,7 60,9 188,4
Förvärv – 18,1 2,3 – – 20,4
Förvärv – via företagsförvärv 22 96,9 – 0,3 15,3 62,9 78,5
Avyttringar – -0,5 – – – -0,5
Justering för valutaomräkning 1,6 – 0,1 0,4 1,3 1,8

283,4 103,5 15,6 44,4 125,1 288,6
Förvärv – 20,9 3,0 – – 23,9
Justeringar av verkligt värde 5,1 – – – – –
Omklassificeringar – 3,2 -3,2 – – –
Avyttringar – -6,3 -2,5 – – -8,8
Justering för valutaomräkning -1,7 -0,3 -0,1 – -0,3 -0,7

286,8 121,0 12,8 44,4 124,8 303,0

avskrivningar
Per den 1 januari 2017 – 64,3 7,4 19,1 3,7 94,5
Årets avskrivningar – 15,3 3,0 8,1 4,7 31,1
Nedskrivningar under året 4,3 – – – – –
Avyttringar – -0,3 – – – -0,3
Justering för valutaomräkning – 0,1 – 0,3 0,1 0,5

4,3 79,4 10,4 27,5 8,5 125,8
Årets avskrivningar – 16,9 2,8 9,3 4,8 33,8
Omklassificeringar – 1,3 -1,3 – – –
Avyttringar – -6,3 -2,2 – – -8,5
Justering för valutaomräkning -0,2 -0,1 0,3 – -0,1 0,1

4,1 91,2 10,0 36,8 13,2 151,2

Bokfört nettovärde
282,7 29,8 2,8 7,6 111,6 151,8
279,1 24,1 5,2 16,9 116,6 162,8

Goodwill relaterad till förvärv och övriga immateriella tillgångar var föremål för valutajusteringar, vilket framgår av tabellen ovan och 
förklaras i koncernens redovisningsprinciper i not 2A på sidan 65.

Goodwill, vissa varumärken och domäner från företagsförvärv liksom eventuella väsentliga varumärken eller domäner som förvärvats 
separat, är inte föremål för avskrivning utan granskas årligen eller vid behov oftare för nedskrivning enligt beskrivningen på nästa sida. 
Avskrivningsperioderna för alla övriga immateriella tillgångsklasser anges i not 2A på sidan 65.

Kunddatabaser som redovisas till följd av tidigare förvärv skrivs av över tre år.
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11: Immateriella tillgångar fortsättning
Nedskrivningsprövning
Goodwill
Goodwill fördelas av ledningen till kassagenererande enheter för att de ska kunna granskas i nedskrivningssyfte. Fördelningen görs till 
de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas dra nytta av det företagsförvärv där goodwill 
uppstod. De enheter för vilka goodwill övervakas granskas varje år och beskrivs nedan:

Kassagenerer-
ande enhet (mGBP) Beskrivning
Koncernens 
verksamhet

169,8

integrerats i Kindred-koncernens befintliga verksamheter, och de sammanslagna verksamheterna drivs nu 
som en enhet. Ledningen betraktar den sammanslagna verksamheten som en enda kassagenererande enhet, 
då de uppköpta företagen inte längre är identifierbara var för sig. 

Solfive 5,7 Den förvärvade verksamheten Solfive (som förvärvades den 12 december 2011) har fortsatt att verka separat 
under 2018 på grund av gällande regelverk. Den anses därför vara en separat kassagenererande enhet per 

Betchoice 6,4 Den förvärvade verksamheten Betchoice (som förvärvades den 29 februari 2012) har fortsatt att verka 
separat under 2018 på grund av gällande regelverk. Den anses därför vara en separat kassagenererande 

32Red 100,8 Den förvärvade verksamheten 32Red (som förvärvades den 9 juni 2017) har fortsatt att verka på en separat 

Summa 282,7

Det totala goodwill-beloppet på 282,7 miljoner GBP per den 31 december 2018 granskades för nedskrivning på nyttjandevärde 
baserat på budgeten som godkänts av styrelsen för 2019 och extrapolerade prognoser före skatt fördelade över fyra år fördelade 
till ovanstående kassagenererande enheter med hjälp av tillväxtsiffror och antaganden i enlighet med koncernens erfarenhet 
och branschjämförelser.

Utifrån koncernens nedskrivningsgranskning finns det inga tecken på behov av nedskrivning för någon av de separata 
kassagenererande enheterna. I sin bedömning av goodwill menar styrelsen att det, med undantag för Betchoice och 32Red, inte 
finns några kassagenererande enheter där det rimligen existerar några potentiella förändringar av deras underliggande antaganden 
som skulle ge upphov till nedskrivning. Vad gäller dessa två förvärv kan nedskrivningskostnader uppstå om tillväxtprognosen för 
spelöverskott inte förverkligas under kommande år och att detta inte kompenseras genom besparingar i planerade marknadsförings- 
och rörelsekostnader. En 90 procent minskning av EBITDA under de första fem åren leder till att återvinningsvärdet för Betchoices 
kassagenererande enhet motsvarar dess redovisade värde. En 36 procent minskning av EBITDA under de första fem åren leder till att 
återvinningsvärdet för 32Reds kassagenererande enhet motsvarar dess redovisade värde.

Återvinningsvärdet av samtliga kassagenererande enheter är 6–8 gånger högre än det redovisade värdet.

Ledningen har använt följande huvudantaganden vid beräkning av nyttjandevärde, som godkänts av styrelsen, som underlag till det 
övergripande nedskrivningsbehovet:

verksamhet Solfive 32Red verksamhet Solfive 32Red
EBITDA-marginal/procent 21,9 – 23,8 12,7 – 13,8 0,0 – 18,7 2,9 – 20,5 24,0 – 26,8 9,7 – 19,3 0,0 – 13,5 20,0 – 22,6 
Riskjusterad 
diskonteringsränta, 
procent 10,0 10,0 13,0 10,0 10,0 10,0 13,0 10,0
Långsiktig tillväxt, procent 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Varumärken och övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som har en obestämd användbar livslängd och är föremål för årliga nedskrivningsöversyner omfattar 
väsentliga varumärken som förvärvats genom företagsförvärv och viktiga handelsdomäner som antingen förvärvats genom 
företagsförvärv eller förvärvats separat.

I likhet med goodwill fördelar styrelsen varumärken och övriga immateriella tillgångar med obestämd användbar livslängd till 
kassagenererande enheter för nedskrivningsprövning. De kassagenererande enheter för vilka övriga immateriella tillgångar granskas 
varje år anges nedan:

Immateriella tillgångar
Kassagenerer-
ande enhet (mGBP) Beskrivning

Varumärket Maria, domänen 
Bingo.com, vissa varumärken 
och domäner inom iGame

Koncernens 
verksamhet

47,6 Varumärket Maria, domänen Bingo.com samt vissa varumärken och domäner 
inom iGame utgör en integrerad del av den bredare verksamheten och har 
därför fördelats till samma kassagenererande enhet som 
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Immateriella tillgångar
Kassagenerer-
ande enhet (mGBP) Beskrivning

Varumärkena 32Red och 
Roxy Palace

32Red 62,7 Varumärkena 32Red och Roxy Palace utgör en del i förvärvet av 32Red och 
har därför fördelats till den kassagenererande enheten 32Red. 

Summa 110,3

De totala immateriella tillgångarna på 110,3 miljoner GBP per den 31 december 2018 granskades för nedskrivning på nyttjandevärde 
baserat på budgeten som godkänts av styrelsen för 2019 och extrapolerade prognoser före skatt fördelade över fyra år till ovanstående 
kassagenererande enheter med hjälp av tillväxtsiffror och antaganden i enlighet med koncernens erfarenhet och branschjämförelser.

Under 2017 beslutade ledningen att sluta använda varumärket Stan James och flyttade dessa kunder till några av koncernens huvudsakliga 
varumärken i februari 2018. Till följd av detta har 6,2 miljoner GBP omklassificerats till immateriella tillgångar med bestämd livslängd den 
31 december 2017 och avskrivs under en 18 månader lång period fram till den 31 december 2018. Avskrivningar motsvarande 4,2 miljoner 
GBP har redovisats för 2018 under accelererad avskrivning av immateriella tillgångar i koncernens resultaträkning.

Utifrån ledningens granskning finns det inga tecken på nedskrivning för någon av de separata kassagenererande enheterna. I sin 
bedömning av varumärken och immateriella tillgångar menar styrelsen att det, med undantag för Betchoice och 32Red, inte finns några 
kassagenererande enheter där det rimligen existerar potentiella förändringar av deras underliggande antaganden som skulle ge upphov 
till nedskrivning.

Ledningen har använt följande huvudantaganden vid beräkning av nyttjandevärde, som godkänts av styrelsen, som underlag till det 
övergripande nedskrivningsbehovet:

Varumärket Maria, 

domäner inom iGame

Varumärkena 
Varumärket Maria, 

domäner inom iGame

Varumärkena 

EBITDA-marginal/procent 21,9 – 23,8 2,9 – 20,5 24,0 – 26,8 20,0 – 22,6
Riskjusterad diskonteringsränta, procent 10,0 10,0 10,0 10,0
Långsiktig tillväxt, procent 2,0 2,0 2,0 2,0

12: Materiella anläggningstillgångar

(mGBP) Not
Data-

utrustning

 Kontors-

installationer Summa 
Kostnad
Per den 1 januari 2017 19,7 5,5 25,2
Förvärv 5,4 12,9 18,3
Tillskott genom företagsförvärv 22 0,7 0,1 0,8
Avyttringar -0,2 -2,1 -2,3
Justering för valutaomräkning 0,2 0,1 0,3

25,8 16,5 42,3
Förvärv 9,5 16,5 26,0
Avyttringar -2,6 -1,9 -4,5
Justering för valutaomräkning -0,2 0,2 –

32,5 31,3 63,8

Per den 1 januari 2017 8,8 3,7 12,5
Årets avskrivningar 4 6,1 1,1 7,2
Avyttringar -0,2 -2,0 -2,2
Justering för valutaomräkning 0,1 – 0,1

14,8 2,8 17,6
Årets avskrivningar 4 7,8 5,2 13,0
Avyttringar -2,4 -1,6 -4,0
Justering för valutaomräkning -0,2 – -0,2

20,0 6,4 26,4

Bokfört nettovärde
12,5 24,9 37,4
11,0 13,7 24,7
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Noter till  
koncernbokslutet fortsättning

13: Dotterbolag och intressebolag
Uppgifter om koncernens huvudsakliga dotterbolag per den 31 december 2018 presenteras nedan:

Registreringsland

Andel av 

rösträtt
%

Unibet Alderney Limited Alderney 100 %
Betchoice Corporation Pty Ltd Australien 100 %
Kindred South Development Pty Ltd Australien 100 %
Unibet Australia Pty Ltd Australien 100 %
Star Matic BVBA Belgien 100 % 
Global IP and Support Services LP Brittiska Jungfruöarna 100 %
Kindred IP Limited Brittiska Jungfruöarna 100 %
Kindred France SAS Frankrike 100 %
Solfive SAS Frankrike 100 %
32Red Limited Gibraltar 100 %
Kindred (Gibraltar) Limited Gibraltar 100 %
Platinum Gaming Limited Gibraltar 100 %
Firstclear Limited Storbritannien 100 %
Kindred (London) Limited Storbritannien 100 %
Kindred Services Limited Storbritannien 100 %
Kindred Italy SRL Italien 100 %
Global Leisure Partners Limited Malta 100 %
iGame Holding plc Malta 100 %
Lexbyte Digital Limited Malta 100 %
Maria Holdings Limited Malta 100 %
Moneytainment Media Limited Malta 100 %
Spooniker Ltd. Malta 100 %
SPS Betting France Limited Malta 100 %
Trannel International Limited Malta 100 %
Unibet (Belgium) Limited Malta 100 %
Unibet (Denmark) Limited Malta 100 %
Unibet (Germany) Limited Malta 100 %
Unibet (Holding) Limited Malta 100 %
Unibet (Italia) Limited Malta 100 %
Unibet Services Limited Malta 100 %
Kindred People AB Sverige 100 %
PR Entertainment AB Sverige 100 %
Unibet Interactive Inc. USA 100 %

Rörelserna i koncernens dotterbolagsintressen, med avseende på dess 35 procent intresse i Relax Gaming Ltd visas nedan:

(mGBP)

Året som 
slutade den 

2018

Året som 
slutade den 

2017
Redovisat värde per den 1 januari 2,1 1,6
Andel av (förlust)/vinst från intressebolag -0,2 0,5

1,9 2,1
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14: Finansiella instrument
Det redovisade värdet för koncernens finansiella tillgångar och 
skulder uppskattades till sitt verkliga värde vid årets slut. Den 
31 december 2018 ansågs övriga fordringar på 31,1 (2017: 24,8) 
miljoner GBP fullgjorda. På grund av verksamhetens natur gör 
koncernen inte någon avsättning för nedskrivning av fordringar. 
Koncernen har ingen säkerhet för sina fordringar.

Koncernens finansiella tillgångar består av lån och andra 
anläggningstillgångar och omsättningstillgångar till upplupet 
anskaffningsvärde, med undantag för tillgångar till verkligt värde 
via resultaträkningen på 0,2 (2017: 0,1) miljoner GBP. Finansiella 
tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen består av 
inbäddade optioner i konvertibeln på 0,2 (2017: 0,1) miljoner GBP 
(se not 23 på sidan 85).

Koncernens finansiella skulder består av lån och andra kortfristiga 
skulder till upplupet anskaffningsvärde, med undantag för skulder 
till verkligt värde via resultaträkningen på 5,4 (2017: 4,4) miljoner 
GBP. Finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen 
består av uppskjutna intäkter i samband med öppna spel på 
balansräkningens datum på 5,4 (2017: 4,4) miljoner GBP.

Enligt IFRS 13 måste ledningen identifiera en trenivåers hierarki 
av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde. Som nämns 
ovan är de finansiella tillgångarna till verkligt värde immateriella, 
och de finansiella skulderna till verkligt värde har värderats 
med hjälp av ingångsvärden baserade på icke observerbara 
marknadsdata (vilket definieras som nivå tre i IFRS 13). En rimlig 
ändring i antaganden skulle inte ge någon väsentlig förändring 
i värde.

15: Kundfordringar och andra fordringar

(mGBP)

Per den 

2018

Per den 

2017
Förfaller inom ett år:
Övriga fordringar 31,1 24,8
Förskottsbetalningar 21,8 13,7

52,9 38,5

Kundfordringar och andra fordringar inkluderar inte viktiga poster 
som har förfallit eller är nedskrivna.

16: Leverantörsskulder och andra skulder

(mGBP)

Per den 

2018

Per den 

2017
Förfaller inom ett år:
Växelskulder 24,5 21,9
Övriga skatter och sociala avgifter 2,6 3,2
Övriga skulder 2,7 0,6
Upplupna intäkter och kostnader 101,2 84,5

131,0 110,2

Avsättningar motsvarande 20,4 (2017: 19,9) miljoner GBP 
är inkluderade i upplupna kostnader. Avsättningarna är 
huvudsakligen verksamhetsrelaterade och skattemässiga: 
10,0 (2017: 9,3) miljoner GBP respektive 7,2 (2017: 8,5) 
miljoner GBP.

17: Kundtillgodohavanden
Kundtillgodohavanden på 62,3 (2017: 57,5) miljoner GBP är 
återbetalbara vid anfordran, i enlighet med de allmänna villkoren 
på koncernens webbplatser.

Följande tabell visar uppdelningen av kundtillgodohavanden 
mellan olika valutor:

Per den 

2018

Per den 

2017
EUR 54 % 49 %
SEK 9 % 9 %
NOK 7 % 8 %
DKK 5 % 5 %
USD 2 % 3 %
GBP 13 % 17 %
AUD 4 % 4 %
Övriga 6 % 5 %

100 % 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.
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18: Lån

(mGBP)

Per den 

2018

Per den 

2017
Anläggningstillgångar

103,0 30,0
46,3 103,0

Omsättningstillgångar
45,0 62,6

Summa låneskuld 194,3 195,6

Redovisade värden av koncernens lån är utgivna i följande valutor:

(mGBP)

Per den 

2018

Per den 

2017
GBP 128,0 163,0
EUR 24,7 18,6
SEK 41,6 14,0
Summa låneskuld 194,3 195,6

I februari 2017 avtalade Kindred Group plc om nya lång- och kortsiktiga lånekrediter (”lånekrediterna”) hos en ledande internationell 
bank. Det ursprungliga kreditavtalet ändrades senare och omarbetades i maj 2018 och bestod av:

(i) ett lån på 110,0 miljoner GBP (”lån på fast tid”);
(ii) 

102,0 miljoner EUR, i enlighet med låneavtalet.
(iii) en rullande lånekredit på 68,0 miljoner GBP (”rullande lånekredit B”).

Lånen är utan säkerhet. Per den 31 december 2018 uppgick saldot av de utnyttjade lånekrediterna till 194,3 (2017: 195,6) miljoner GBP 
av totalt 224,2 (2017: 255,3) miljoner GBP. Lånens verkliga värde motsvarar det redovisade värdet eftersom diskonteringen inte har 
någon väsentlig inverkan.

Återbetalningar
Lånet skall återbetalas i två lika stora avbetalningar per år, vars värde är 15,0 miljoner GBP, från och med den 31 december 2017 till och 
med den 31 december 2019. Lånet på fast tid måste betalas tillbaka i sin helhet senast den 23 februari 2020, vilket är tre år från den dag 
då låneavtalet tecknades. Både rullande lånekredit A och rullande lånekredit B skall återbetalas i sin helhet den sista dagen i respektive 
ränteperiod. Rullande lånekredit A måste återbetalas i sin helhet senast den 15 maj 2021 och rullande lånekredit B måste återbetalas i 
sin helhet senast den 23 februari 2020.

Ränta
Ränta utgår på varje förskott enligt låneavtalet till en årlig procentsats som motsvarar summan av tillämplig IBOR (som för att undvika 
missförstånd inkluderar LIBOR för lån i GBP, EURIBOR för lån i EUR och STIBOR för lån i SEK) (om IBOR är under noll ska IBOR anses 
vara noll) plus tillämplig marginal. Tillämplig marginal: (i) 2,00 procent per år för lånet på fast tid (som betalas i GBP), (ii) 0,75 procent 
per år för rullande lånekredit A och (iii) 1,75 procent per år att betala i GBP och 1,35 procent per år att betala i valfri valuta, för rullande 
lånekredit B.

Villkor
Låneavtalet innehåller även vissa finansiella åtaganden, främst beträffande skuldsättningsgrad och vissa sedvanliga konventioner. 
Dessa reglerar om Kindred och dess dotterbolag bland annat kan skuldsätta sig ytterligare, bevilja säkerhet, ge garantier och ingå 
fusioner. Den 31 december 2018 uppfyllde Kindred-koncernen dessa åtaganden. Koncernen räknar med fortsatt full efterlevnad och att 
lånekrediten, om den utnyttjas ytterligare i framtiden, kommer att återbetalas i enlighet med avtalade villkor vid sådant tillfälle.
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Avstämning av ändringar i nettoupplåning

(mGBP) likvida medel

Lån som 
förfaller inom 

ett år

Lån som inte 
förfaller inom 

ett år Summa
Nettoupplåning per den 1 januari 2017 89,4 -54,6 – 34,8
Kassaflöden 66,4 95,3 -233,7 -72,0
Överföringar – -103,3 103,3 –
Valutakursrörelser 3,3 – -2,6 0,7

159,1 -62,6 -133,0 -36,5
Kassaflöden 0,4 115,5 -112,0 3,9
Överföringar – -97,9 97,9 –
Valutakursrörelser 0,8 – -2,2 -1,4

160,3 -45,0 -149,3 -34,0

19: Uppskjuten skatt
Nedan anges de uppskjutna skatteskulder och skattefordringar (före kvittning) som redovisats av koncernen samt tillhörande 
förändringar under innevarande och föregående redovisningsperiod:

(mGBP) Not
Ej hemtagna 

intäkter

Materiella 
anläggnings-

tillgångar
Skatte-

förluster
Immateriella 

tillgångar Övriga Summa
Per den 1 januari 2017
Uppskjutna skatteskulder – – – -2,4 -1,8 -4,2
Uppskjutna skattefordringar 2,6 0,5 4,7 – 1,1 8,9
Intäkter/(kostnader) mot 
intäkter under året 8 2,9 -0,1 -0,2 0,5 1,5 4,6
Rörelser under året i 
förhållande till förvärv 22 – – – -1,8 – -1,8
Direkt mot eget kapital 8 – – – – 0,3 0,3
Överföring till omräkningsreserv – – -0,1 – – -0,1

Uppskjutna skatteskulder – -0,1 – -3,8 -1,8 -5,7
Uppskjutna skattefordringar 5,5 0,5 4,4 0,1 2,9 13,4
Direkt mot totalresultat för året 8 2,4 0,3 0,7 0,7 0,1 4,2
Redovisat direkt mot eget 
kapital 8 – – – – -0,2 -0,2
Överföring till 
omräkningsreserv – – -0,2 – – -0,2

Uppskjutna skatteskulder – -0,1 – -3,0 -1,2 -4,3
Uppskjutna skattefordringar 7,9 0,8 4,9 – 2,2 15,8

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:

(mGBP)

Per den 

2018

Per den 

2017
Uppskjutna skatteskulder -4,3 -5,7
Uppskjutna skattefordringar 15,8 13,4
Nettotillgångar 11,5 7,7

Saldon för uppskjuten skatt omfattar uppskjutna skattefordringar 
på 8,5 (2017: 5,5) miljoner GBP som väntas återföras inom 
12 månader.

Koncernen hade per den 31 december 2018 outnyttjat 
skatteunderskott för verksamheten motsvarande 56 352 000 
(2017: 49 833 000) GBP samt andra outnyttjade skatteunderskott 
på 874 000 (2017: 1 094 000) GBP tillgängliga för avräkning mot 
framtida vinster. Summan av outnyttjade skatteunderskott för 
verksamheten per den 31 december 2018 för vilka en uppskjuten 
skattefordran har redovisats är 15 375 000 (2017: 14 755 000) 
GBP. Ingen uppskjuten skattefordran har redovisats i fråga om 
återstående outnyttjade skatteunderskott för verksamheten 
samt övriga outnyttjade skatteunderskott, eftersom det inte 
finns tillräckliga belägg för en eventuell återföring under 
kommande perioder.
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19: Uppskjuten skatt fortsättning
Det skatteunderskott för vilket ingen uppskjuten skattefordran 
har redovisats härrör främst från outnyttjade skatteunderskott 
för Kindred France SAS och underkoncernen i Australien som 
består av Unibet Australia Pty Ltd, Betchoice Corporation Pty 
Ltd och Kindred South Development Pty Ltd, för vilka det inte 
finns tillräckliga belägg på återföring. Totalt utgör dessa förluster 
39 960 000 (2017: 31 264 000) GBP av det totala outnyttjade 
skatteunderskottet för verksamheten som anges ovan. 
Det finns inget specifikt förfallodatum för det totala kvarvarande 
outnyttjade skatteunderskottet för vilket ingen uppskjuten 
skattefordran har redovisats.

Den sammanlagda summan av andra avdragsgilla tillfälliga 
skillnader per den 31 december 2018 för vilka uppskjutna 
skattefordringar har redovisats är 20 837 000 (2017: 21 324 000) 
GBP. Detta inkluderar en avdragsgill temporär skillnad som har 
redovisats med avseende på outnyttjade aktieoptioner som 
uppgår till 3 008 000 (2017: 3 414 000) GBP, varav 251 000 
(2017: 1 483 000) GBP har krediterats direkt mot eget kapital. 
En uppskjuten skattefordran har inte redovisats för andra 
avdragsgilla temporära skillnader om 5 927 000 (2017: noll) GBP.

20: Aktierelaterade ersättningar
Koncernen har olika aktierelaterade ersättningsprogram 
enligt beskrivningen i denna not. Under 2018 intjänades 
264 559 tilldelade aktierätter inom ramen för koncernens 
prestationsbaserade aktieprogram från 2015 och 
20+20-aktieplanen för alla anställda. Årets totala kostnad 
avseende aktierelaterade ersättningsprogram för anställda var 
4,4 (2017: 3,5) miljoner GBP.

Långsiktigt incitamentsprogram för alla anställda
År 2015 godkände Kindred-koncernens styrelse en förändring i 
det 100 procent kontantbaserade incitamentsprogrammet för alla 
anställda. Genom ändringen kunde alla koncernens anställda den 
26 maj 2015 välja att få en fast långsiktig bonus i aktier istället 
för kontanter. Avsikten med detta var att uppfylla behovet av ett 
bredare aktieägarskap bland de anställda.

I enlighet med ändringen i det 100 procent kontantbaserade 
incitamentsprogrammet enligt IAS 19 har koncernen redovisat 
en aktiebaserad betalning från juni 2015 för den andel som 
valt att erhålla aktier och omklassificerat avsättningen till 
det 100 procent kontantbaserade programmet före juni 2015 till 
eget kapital.  Den 22 mars 2017 intjänades det aktiebaserade 
ersättningsprogrammet för anställda och 107 004 aktierätter 
tilldelades anställda i form av svenska depåbevis.

Långsiktigt incitamentsprogram för 2020 (”2020 LTIP”)
2016 godkände Kindred-koncernens styrelse ett långsiktigt 
incitamentsprogram för samtliga anställda och ledningsgruppen 
(”2020 Aktieplan för alla anställda” och ”2020 Incitamentsprogram 
för ledande befattningshavare”). Till följd av detta beviljades 
tilldelning av 1 481 866 aktierätter till befintliga anställda den 
3 oktober 2016 och, tillsammans med tilldelningarna till nya 
anställda efter detta datum, kommer de att intjänas efter 
december 2020. Tilldelning sker på villkoren att verksamhetsmål 
uppnås under räkenskapsåret 2020 samt fortsatt anställning. 
Målen angavs och godkändes av ersättningskommittén och 
styrelsen i december 2016. De samlade kostnaderna redovisas 
över programmets intjänandeperiod, som är fyra år.

Den totala kostnaden under 2018 som rörde 2020 LTIP var 
2,2 (2017: 1,9) miljoner GBP.

Prestationsbaserat aktieprogram (”PSP”)
Koncernens prestationsbaserade aktieprogram godkändes 
av årsstämman 2013 och innebär att framtida aktierelaterade 
ersättningar kommer att ges till högre chefer och viktiga 
befattningshavare. Prestationsmåtten i det prestationsbaserade 
aktieprogrammet utgörs av icke-marknadsbaserade villkor vilket 
innebär att deltagarna i hög grad följer koncernens resultat.

Villkoren för tilldelning av prestationsbaserade aktier är 
att verksamhetsmål uppnås under tre räkenskapsår samt 
fortsatt anställning. Målen utgörs av följande: 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.

Under både juni och november 2018 intjänades det fullständiga 
värdet av tilldelningar enligt det prestationsbaserade 
aktieprogrammet 2015. Bedömningen av det faktiska 
affärsresultatet mot målförhållandena visade att alla mål under 
de tre räkenskapsåren 2015–2017 har uppnåtts till mer än 
100 procent. Det totala antalet intjänade aktierätter uppgick 
till 232 296.

Verksamhetsmål Mål uppnått
Resultat före avskrivningar (EBITDA) 115 %
Bruttobidrag 110 %
Fritt kassaflöde 126 %

Den 1 juni 2018 beviljade Kindred-koncernen 368 316 nya 
prestationsbaserade aktierätter för tilldelning till ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner (”2018 PSP”). Dessa 
tilldelningar tjänas in efter juni 2021 om verksamhetsmål 
och fortsatt anställning uppnås under de tre åren 2018–
2020. Målen för dessa program angavs och godkändes av 
ersättningskommittén och styrelsen i maj 2018. De samlade 
kostnaderna redovisas över programmets intjänandeperiod, 
som är tre år.

Den totala kostnaden som redovisades under 2018 i förhållande 
till de långsiktiga incitamentsprogrammen uppgick till 2,2 (2017: 
1,6) miljoner GBP. Av detta belopp redovisades 0,5 miljoner GBP 
i förhållande till det nya prestationsbaserade aktieprogrammet 
för 2018.
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Tilldelningarna som sker enligt det prestationsbaserade aktieprogrammet och aktiebaserad ersättning enligt 2020 LTIP sker enligt 
Black-Scholes optionsvärderingsmodell. Det verkliga värdet av tilldelningar och de antaganden som användes i beräkningen är följande:

Tilldelningsdatum

PRESTATIONSRELATERAT AKTIEPROGRAM1

(före aktiedelning)
PRESTATIONSRELATERAT AKTIEPROGRAM1

(efter aktiedelning)

Tilldelning av 
2020 LTIP 

(efter 
aktiedelning) 

 30 sep.
2014

 30 jun.
2015

 5 nov.
2015

30 sep.
2016

3 jul.
2017

1 juni
2018

3 okt.
2016

Genomsnittlig aktiekurs 
före tilldelning GBP – – – – – – –
Lösenpris, GBP – – – – – – –
Antal anställda 91 100 14 123 149 178 1 125
Tilldelade aktierätter 31 848 38 464 2 430 411 713 423 197 368 316 1 481 866
Intjänandeperiod (år) 3,50 3,50 3,50 3 3 3 4
Förväntad volatilitet (%) 23 18 25 32 29 25 32
Aktierättens löptid (år) 3,50 3,50 3,50 3 3 3 4
Förväntad löptid (år) 3,50 3,50 3,50 3 3 3 4
Riskfri ränta (%) – – – – – – –
Förväntad utdelning 
uttryckt som 
direktavkastning % 3,57 4,15 2,71 3,29 3,61 5,68 3,28
Verkligt värde per aktierätt, 
GBP 27,18 34,17 55,07 6,46 7,70 8,17 6,28

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.

En avstämning av förändringar i tilldelade aktierätter under året som slutade den 31 december 2018 visas nedan:

2018 2017
Antal Antal

Utestående per den 1 januari 1 049 041 861 321
Intjänade -232 296 -179 568
Tilldelade 368 316 423 197
Förfallna -94 252 -55 909

1 090 809 1 049 041

2020 LTIP
 2018 2017
Antal Antal

Utestående per den 1 januari 1 576 878 1 474 761
Intjänade -32 263 –
Tilldelade 288 385 336 109
Förfallna -343 133 -233 992

1 489 867 1 576 878

Kostnaden för tilldelningarna enligt det prestationsbaserade aktieprogrammet är noll, varför det viktade genomsnittliga lösenpriset för 
rätter som är utestående i början och slutet av året, samt tilldelade och förfallna rätter under året är noll GBP.

Det viktade genomsnittet av utestående tilldelade aktierätters återstående avtalstid vid årets slut uppskattas till 1,8 år.

Utspädningseffekter
437 385 tilldelade aktierätter förföll eller annullerades under 2018. Om alla aktiebaserade program utnyttjas fullständigt kommer 
bolagets nominella aktiekapital att öka med sammanlagt maximalt 1 612,92 (2017: 1 641,20) GBP genom emittering av sammanlagt 
maximalt 2 580 676 (2017: 2 625 919) stamaktier, vilket motsvarar 1 (2017: 1) procent av bolagets kapital och rösträtter.
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20: Aktierelaterade ersättningar fortsättning
Huvudvillkoren för det prestationsbaserade aktieprogrammet 
anges nedan.

Prestationsbaserat aktieprogram (”PSP”)
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:

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 (inklusive ledningen) i ett deltagande 
bolag har rätt att delta i det prestationsbaserade aktieprogrammet.

Beviljade aktierätter
Aktierätter kan tilldelas till utvalda anställda på högre nivå efter 
beslut av styrelsen eller av 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 prestationsrelaterade aktieprogrammet och alla andra 
aktieprogram som bolaget har för anställda. Detta tak omfattar 
inte optioner 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 
bolaget på grund av hälsoskäl, pensionering, uppsägning eller 
dödsfall. Om anställningen upphör av andra skäl förfaller tilldelade 
aktierätter normalt.

Ägarbyte, fusion eller annan omorganisation
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.

Nyemission
Alla stamaktier som emitteras vid intjäning av tilldelade 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
Huvudvillkoren för det prestationsbaserade aktieprogrammet 
tillämpas även på 2020 LTIP.
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21: Aktiekapital och reserver
a) Aktiekapital

(GBP)

Per den 

2018

Per den 

2017
Högsta tillåtna:

stamaktier till ett värde av 
1 000 000 1 000 000
1 000 000 1 000 000

stamaktier till ett värde av 
143 829 143 829

Per den 31 december 2018 var det totala antalet aktier i Kindred 
Group plc 230 126 200 med ett nominellt värde om 0,000625 GBP. 
Av dessa hade koncernen 3 534 135 aktier till följd av ett 
tidigare inköpsprogram. När dessa aktier köps eller senare säljs 
återspeglas effekterna under balanserad vinst.

Den 17 maj 2018 bestämde sig styrelsen för Kindred Group 
plc att utnyttja sitt mandat för aktieinköp som beslutades vid 
årsstämman den 15 maj 2018. Enligt detta mandat köptes den 
17 och 18 maj 2018 1 500 000 svenska depåbevis till ett totalpris 
på 14 653 399 GBP.

Under 2018 uppgick antalet inköpta aktier som användes i 
samband med intjäning av koncernens aktieprogram till 264 559:

 > I mars, april och september 2018 användes 32 263 aktier 
i samband med intjänandet enligt 20+20 Aktieplan för 
alla anställda.

 > I juni och november 2018 användes 232 296 aktier i 
samband med intjänandet av det prestationsbaserade 
aktieprogrammet 2015.

Under 2017 uppgick antalet inköpta aktier som användes i 
samband med intjäning av koncernens aktieprogram till 286 572:

 > I mars 2017 användes 107 004 aktier i samband med 
intjänandet av det långsiktiga incitamentsprogrammet för 
alla anställda.

 > I november 2017 användes 179 568 aktier i samband med 
intjänandet av det prestationsbaserade aktieprogrammet 2014.

b) Överkursfond
Inga förändringar förekom i överkursfonden under 2018 eller 
föregående år.

c) Övriga avsättningar
Denna avsättning på -42,9 (2017: -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 16,6 (2017: 18,6) miljoner GBP utgör en icke-
utdelningsbar reserv.
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22: Företagsförvärv
32Red
Den 6 juni 2017 förvärvade Kindred-koncernen 100 procent av det emitterade aktiekapitalet i 32Red plc och dess dotterbolag (”32Red”) 
för en kontantersättning motsvarande 175,6 miljoner GBP.

Nettotillgångarna i 32Red vid datumet för förvärvet uppgick till 78,1 miljoner GBP och goodwill uppgick till 97,5 miljoner GBP, vilket 
redovisades i Kindred-koncernens balansräkning. Under 2017, under värderingsperioden som följde förvärvet, ökade 32Reds 
nettotillgångar med 0,6 miljoner GBP och goodwill minskade till totalt 96,9 miljoner GBP per den 31 december 2017.

Under den återstående värderingsperioden under 2018 har 32Reds nettotillgångar minskat med 3,9 miljoner GBP, efter en omvärdering 
av det verkliga värdet för skulderna vid förvärvet. Slutgiltig goodwill för förvärvet av 32Red uppgår till 100,8 miljoner GBP.

Balansräkningen för 32Red vid datumet för förvärvet samt avstämningen av redovisat värde för goodwill vid den aktuella 
redovisningsperiodens början och slut anges nedan:

(mGBP)

Redovisat 
värde före 
förvärvet

Provisoriskt 
verkligt värde 
vid förvärvet

Justeringar 
under 

värderings-
perioden

Preliminärt 
verkligt värde 

per den 

2017

Justeringar 
under 

värderings-
perioden

Slutligt 
verkligt värde 

per den 

2018
Immateriella tillgångar 7,5 78,5 – 78,5 – 78,5
Materiella anläggningstillgångar 1,0 0,8 – 0,8 – 0,8
Kundfordringar och andra fordringar 4,0 2,5 – 2,5 – 2,5
Likvida medel 12,7 12,7 – 12,7 – 12,7
Leverantörsskulder och andra skulder -6,6 -11,7 0,6 -11,1 -3,9 -15,0
Kundtillgodohavanden -2,9 -2,9 – -2,9 – -2,9
Uppskjutna skatteskulder – -1,8 – -1,8 – -1,8
Förvärvade nettotillgångar Ej tillämpligt 78,1 0,6 78,7 -3,9 74,8
Goodwill Ej tillämpligt 97,5 -0,6 96,9 3,9 100,8
Ersättning Ej tillämpligt 175,6 – 175,6 – 175,6

23: Konvertibler
I samband med avyttringen av Kambi i maj 2014 tecknade koncernen konvertibler för 6,0 miljoner GBP som emitterats av Kambi. 
Den 31 maj 2018 ändrades konvertibeln 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 2018 var 0,2 (2017: 0,1) miljoner GBP. Det finns inga 
tecken på nedskrivningsbehov för konvertibeln vid det datumet.

24: Kapital och andra åtaganden
Koncernen har ingått avtal med utgifter på anläggningstillgångar motsvarande 4,5 (2017: noll) miljoner GBP per den 31 december 2018.

25: Operationella leasingavtal
Koncernen hyr olika kontor enligt icke annullerbara operationella leasingavtal. Dessa leasingavtal har olika villkor, inklusive villkor för 
hyresjusteringar och förtida uppsägning.

Lägsta summan av totala framtida leasingavgifter för icke annullerbara leasingavtal är som följer:

(mGBP)

Per den 

2018

Per den 

2017
Inom ett år 9,6 6,6

Om ett till fem år 45,4 47,3
Senare än fem år 28,8 35,9

83,8 89,8

Operationella leasingavgifter utgörs av hyresavgifter som koncernen betalar för lokaler i Malta och andra länder.
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26: Transaktioner med närstående parter
Närmare uppgifter om ersättning till styrelseledamöter och 
koncernledning finns i ersättningskommitténs rapport på sidorna 
49 och 50. Vid årsskiftet fanns en skuld till styrelseledamöterna 
som uppgick till 13 000 (2017: 13 000) GBP, avseende 
dessa tjänster.

Som framgår av not 13 har Kindred Group plc ett intresse 
på 35 % i koncernens intresseföretag Relax Holding Limited. 
Relax Holding Limited och dess dotterbolag anses därför vara 
närstående parter till Kindred Group plc. Relax Gaming Group 
förser B2B-onlinespeltjänster till vissa varumärken inom Kindred-
koncernen, däribland kasino-, bingo- och pokerprodukter, såväl 
som viss relaterad utveckling. Under året som avslutades den 
31 december 2018 ingicks följande transaktioner av närstående 
parter med Relax Gaming Group:

 > Under 2018 mottog olika dotterbolag till Kindred Group plc 
tjänster från dotterbolag till Relax Holding Limited. Summan 
för dessa inköpta tjänster uppgick 2018 till 7 239 590 
(2017: 4 742 726) GBP. Per den 31 december 2018 uppgick 
återstående skuldbelopp till 89 453 (2017: 70 353) GBP.

 > I februari 2018 skrev Kindred Group plc också ett låneavtal 
med Relax Holding Limited till ett maximalt värde på 
1,0 miljoner EUR. I april 2018 minskade företaget lånekrediten 
med 0,5 miljoner EUR. I enlighet med låneavtalet tillkommer 
ränta och avgifter på lånebalansen, och lånekrediten 
löper ut i april 2020. Per den 31 december 2018 uppgick 
återstående saldo som ska återföras till koncernen till 488 362 
(2017: noll) GBP.

Övriga transaktioner med närstående parter under året som 
avslutades den 31 december 2018 uppgick till totalt 320 724 
(2017: 22 246) GBP.

 > 59 488 (2017: 13 816) GBP avser marknadsföringstjänster 
som tillhandahållits av Football United International Limited, 
ett bolag där två av Kindred-koncernens styrelseledamöter är 
intressenter. Saldot att betala till Football United International 
Limited uppgick till noll (2017: noll) GBP den 31 december 2018.

 > Under 2017 tillhandahöll Hodgson Bilton juridiska tjänster 
till ett värde av 8 430 GBP. En tidigare icke-verkställande 
styrelseledamot i 32Red plc är även en partner i Hodgson 
Bilton. Sedan vederbörande avgick från styrelsen i 32Red plc 
den 30 september 2017 anses Hodgson Bilton inte längre vara 
en närstående part.

 > År 2015 tillhandahöll 32Red ett räntefritt lån på 84 000 GBP till 
en ledande befattningshavare som stöd för ett fastighetsköp 
i Gibraltar. Lånet återbetalades i sin helhet i februari 2018. 
Per den 31 december 2018 uppgick återstående saldo som ska 
återföras till koncernen till noll (2017: 60 000) GBP.

Under året tecknade koncernen ett nytt avtal med Kambi Group 
plc för tillhandahållandet av sportbokstjänster. Samtidigt ändrades 
och omarbetades ett kontrakt avseende konvertibler (se not 23). 
Anders Ström, styrelseordförande för Kindred Group, sitter också 
i styrelsen för Kambi Group plc och, även om han bedöms ha 
betydande inflytande, saknar han beslutsfattande kontroll över 
någondera av parterna. Därför anser koncernen inte att Kambi 
Group plc är en närstående part. Kindred-koncernens styrelse 
sätter också in särskilda åtgärder för att säkerställa att eventuella 
intressekonflikter som kan uppstå, gällande en styrelseledamot, 
hanteras på ett korrekt och lämpligt sätt. Till sådana särskilda 
åtgärder hör bland annat att den aktuella styrelseledamoten i 
sådana situationer inte får delta i styrelsens hantering av ärendet 
(se sidan 38). Därför deltog Anders Ström inte i Kindred-styrelsens 
hantering av kontraktet med Kambi Group plc.

27: Ansvarsförbindelser
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. 
Ytterligare information om den juridiska miljön finns i stycket om 
den juridiska miljön på sidorna 43–45.

28: Kassa och likvida medel
I saldot för kassa och likvida medel per den 31 december 2018, som 
uppgick till 160,3 (2017: 159,1) miljoner GBP ingick 17,4 (2017: 17,2) 
miljoner GBP i medel som inte är tillgängliga för användning i 
koncernen. Dessa medel har avsatts av koncernen för att täcka 
vissa kundsaldon enligt kraven i lokala lagar och bestämmelser.

29: Avstämning av alternativa prestationsmått
Koncernen presenterar följande alternativa prestationsmått 
eftersom de ger ägare och investerare ytterligare information om 
verksamhetens prestation som styrelsen anser vara värdefull. 
De alternativa prestationsmått som redovisas av koncernen består 
av termer som definieras av IFRS och är därför inte nödvändigtvis 
jämförbara med andra prestationsmått med snarlikt namn som 
rapporterats av andra företag.

Följande tabeller visar hur koncernens alternativa prestationsmått 
avstäms med de mest direkt jämförbara måtten som redovisas i 
enlighet med IFRS.

(mGBP) Not

Per den 

2018

Per den 

2017

28 160,3 159,1
Minus: kundtillgodohavanden 17 -62,3 -57,5
Fritt kassaflöde 98,0 101,6
Minus: lån 18 -194,3 -195,6
Nettoskuld -96,3 -94,0
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(mGBP) Not

Räkenskaps-
året som 

avslutades

2018

Räkenskaps-
året som 

avslutades

2017
Rörelseresultat 156,0 137,7
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 12 13,0 7,2
Avskrivningar av immateriella tillgångar 11 33,8 35,4
EBITDA 202,8 180,3
Kostnader för fusioner och förvärv 4 – 3,2
Kostnader för incitament till ledningen vid förvärv 4 0,9 1,5
Underliggande EBITDA 203,7 185,0

Spelöverskott 907,6 751,4

EBITDA-marginal 22 % 24 %
Underliggande EBITDA-marginal 22 % 25 %

(mGBP) Not

Räkenskaps-
året som 

avslutades

2018 

Räkenskaps-
året som 

avslutades

2017 
Rörelseresultat 156,0 137,7
Justeringar för:
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 12 13,0 7,2
Avskrivningar av immateriella tillgångar 11 33,8 35,4
Förlust vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,5 0,1
Förlust vid avyttring av immateriella tillgångar 0,3 0,2
Vinst på utdelning i utländsk valuta 0,3 –
Aktierelaterade ersättningar 20 2,2 1,6
Aktierelaterade förmåner till anställda 20 2,2 1,9
Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 208,3 184,1
Ändringar i leverantörsskulder och andra skulder -15,8 -4,2
Ändringar i leverantörsskulder och andra skulder, inklusive kundtillgodohavanden 21,4 39,1
Betalda inkomstskatter -15,0 -15,9
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 -26,0 -18,3
Förvärv av immateriella tillgångar 11 -23,5 -20,4
Poster som påverkar jämförbarheten1 0,9 4,7
Fritt kassaflöde 150,3 169,1

1 Poster som påverkar jämförbarheten utesluter avskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och förlust i utländsk valuta på rörelseposter.

30: Händelser efter rapportperioden
Den 2 januari 2019 återbetalade Kindred-koncernen 15,0 miljoner GBP av sina lån.

Den 17 och 28 januari 2019 återbetalade Kindred-koncernen 51,7 miljoner SEK och 35,0 miljoner SEK av sina lån.

Den 18 januari 2019 återbetalade Kindred-koncernen 5,0 miljoner EUR av sina lån.

Den 18 februari 2019 återbetalade Kindred-koncernen 110,0 miljoner SEK av sina lån.
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Finansiell information
Kindred Group plc:s finansiella information finns tillgänglig på 
svenska och engelska. Rapporter kan erhållas på Kindred-
koncernens webbplats www.kindredgroup.com eller beställas 

Du kan beställa årsredovisningar via webbplatsen 
www.kindredgroup.com eller via e-post på 

Kindred-koncernen kommer att publicera finansiella rapporter för 
räkenskapsåret 2019 på följande datum:

Delårsrapport januari–mars, den 24 april 2019
Delårsrapport januari–juni, den 24 juli 2019
Delårsrapport januari–september, den 25 oktober 2019
Helårsrapport 2019, den 12 februari 2020

Årsstämman för Kindred Group plc kommer att hållas kl. 

Regeringsgatan 25, i Stockholm. 

Rätt att delta
Innehavare av svenska depåbevis som vill delta i årsstämman 
måste vara registrerade hos Euroclear Sweden AB den 3 maj 2019 
samt meddela Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) om sin 
avsikt att delta i årsstämman senast kl. 12.00 svensk tid den 9 maj 
2019 genom att fylla i registreringsblanketten som finns på 
www.kindredgroup.com/AGM, ”Registration form for AGM 2019” 
(registreringsblankett för årsstämma 2019). 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 3 maj och den 

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 0,496 (2017: 0,551) GBP per 

av stamaktier och svenska depåbevis. Om förslaget godkänns av 
årsstämman förväntas utdelningen betalas ut den 21 maj 2019 
och den 21 november 2019 och uppgår till totalt 112,5 

fria kassaflöde för 2018. Styrelsen har granskat det föreslagna 
likviditetsbehovet för 2019 och föreslår att utdelningen detta år 

i enlighet med utdelningspolicyns princip om att dela 

Årsstämma
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Design och produktion 
av Luminous
www.luminous.co.uk

Denna rapport har tryckts på FSC®-certifierat
material från ansvarsfullt hanterade skogar.

Detta material innehåller pappersmassa som
har genomgått ECF-blekning (fritt från klorgas)
och kan 100% återvinnas.

Papper från
ansvarsfulla källor.

Definitioner

Genomsnittligt antal anställda: Det genomsnittliga antalet anställda 
under året utifrån antalet anställda vid varje månadsslut.

 Nettoökning/(nettominskning) i likvida medel, 
delat med antalet stamaktier på balansdagen.

Sammansatt årlig tillväxt (CAGR):
tidsperioder, under förutsättning att alla intäkter återinvesteras vid 
varje årsslut.

 Föreslagen eller utbetald utdelning delad med 
antalet stamaktier vid årets slut.

Resultat efter skatt delat med det viktade 
genomsnittliga antalet stamaktier under perioden.

Resultat efter skatt 
justerat för eventuella effekter av eventuella utspädande stamaktier, 
delat med det viktade genomsnittliga antalet stamaktier efter full 
utspädning för perioden.

EBITDA: Rörelseresultat före avskrivningar.

EBITDA-marginal: EBITDA som procent av spelöverskottet.

Kapital: Soliditet: Eget kapital som procent av totala tillgångar.

 Totala tillgångar minus totala skulder, delat 
med antalet stamaktier på balansdagen.

justerat för förändringar i rörelsekapital, kapitalinvesteringar och 
skattebetalningar samt vissa poster som påverkar jämförbarheten, 
delat med antalet stamaktier på balansdagen.

 GGR är en term som används för 
att ange grunden från vilken spelskatten beräknas. GGR beräknas 
vanligtvis genom att ta in bruttointäkterna från spelvinster inklusive 
eventuell effekt av kampanjbonus. GGR kan dock variera något 
från marknad till marknad beroende på lokal lagstiftning rörande 
beräkning av spelskatt.

Bruttoresultat: Spelöverskott minus försäljningskostnader.

nettovinsten eller nettoförlusten från vadslagning. Inom kasino 

från vadslagning, och spelöverskottet från poker är den nettovinst 
(”rake”) som tjänats in från avslutade pokerspel. Spelöverskottet från 
alla produkter rapporteras netto, efter avdrag för kostnaderna 
för kampanjbonusar.

 Totala likvida medel på balansdagen minus 
kundtillgodohavanden och lån. När likvida medel på balansdagen 
överskrider summan för kundtillgodohavanden och lån presenteras 
detta som en positiv siffra.

 Det totala antalet registrerade kunder som har 
lagt ett vad hos Kindred-koncernen under de senaste tre månaderna.

 Det totala antalet kunder i Kindred-
koncernens kunddatabaser.

 Det totala antalet registrerade kunder 
som har lagt ett vad hos Kindred-koncernen när som helst under året.

 Rörelseresultatet som procent av spelöverskottet.

Vinstmarginal: Resultat efter skatt som procent av spelöverskottet.

 Rörelseresultatet som 
procent av genomsnittligt eget kapital.

Omsättning: Totalsumma för insatser på sportevenemang och spel.

Underliggande EBITDA: Rörelseresultatet före avskrivningar 
och poster som påverkar jämförbarheten (utom avskrivningar av 
förvärvade immateriella tillgångar och skillnader i utländsk valuta 
på rörelseposter).

 Totala likvida medel på balansdagen 
minus kundtillgodohavanden.

 Beräknas som det viktade 
genomsnittliga antalet utestående stamaktier under året.

 Beräknas 
som det viktade genomsnittliga antalet utestående och potentiellt 
utestående stamaktier (dvs. inklusive effekterna av om alla tilldelade 
aktierätter utnyttjas) under året.
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