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Data och relationer – våra 
nycklar till framgång

Kindred är stolta över att vara en pålitlig källa till 
underhållning för knappt 30 miljoner kunder världen 
över samt att på ett positivt sätt bidra till samhället. Vår 
framgång bygger på att vi erbjuder våra spelare en 
verkligt personlig, sömlös och hållbar upplevelse och de 
långsiktiga relationer som härrör från denna strategi. 

Vi använder data för att anpassa oss till 
marknadsförändringar, utveckla nya och engagerande 
produkter och öppna på nya ställen. Efterlevnad och 
hållbarhet har alltid varit huvudsakliga strategiska 
förutsättningar för oss, medan vi genom operativ 
effektivitet och plattformsexpertis uppnår större 
skalbarhet.
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Våra varumärken

Höjdpunkter

Spelöverskott  
GBP

1 130,2m
+24 %

Spelskatt  
GBP

231,0m
+13 %

Marknadsföringskostnader 
GBP

257,2m
-1 %

EBITDA1 
GBP

274,2m
+114 %

Vinst före skatt 
GBP

193,1m 
+188 % 

Resultat per aktie  
GBP

0,728
+191 %

Fritt kassaflöde per aktie1 
GBP

1,162
+451 %

Väsentliga strategiska och 
operativa händelser

 – Fortsatte vår expansion I USA 
med sportbok som lanserades 
i Indiana.

 – Lanserade produkten Pay ‘N’ 
Play, Otto Kasino.

 – Kindred-plattformen hanterade 
mer än 60 miljoner transaktioner 
på en enda dag under december 
2020 (sett till alla produkter).

Finansiell sammanfattning
 – Uppnådde rekordhöga 

resultat i spelöverskott, 
EBITDA och resultat per 
aktie för räkenskapsåret 
2020, tack vare vår skalbara 
affärsmodell, fortsatt fokus på 
kostnadskontroll och tillväxt av 
aktiva konsumenter.

Väsentliga händelser 
ansvarsfullt företagande

 – Kindred genomförde totalt 
18 externa revisioner i 
koncernens licenskrävande 
aktiviteter, i enlighet med 
licensvillkoren. Inga brister i 
efterlevnad anmärktes. 

 – Tillsammans med Zafty 
Intelligence utvecklades en 
app för att hjälpa spelare att 
övervaka sitt spelbeteende 
i realtid.

 – Förbättrade vår CDP-betyg 
(Carbon Disclosure Project) från 
B- till B under 2020.

Väsentliga händelser 
ansvarsfullt spelande

 – Upprepade ambitionsnivån att 
noll procent av våra intäkter ska 
härröra från osunt spelande 
år 2023. Läs mer om detta på 
sidan 20.

 – Lanserade vårt spelaröver-
vakningssystem PS-EDS 2.0 
(Player Safety – Early Detection 
System), baserat på den 
internationella diagnostiska 
handboken för mental hälsa, 
DSM-5.

1  Se not 29 på sidorna 88 och 89 för avstämning av koncernens alternativa resultatåtgärder 
med de mest direkt jämförbara åtgärderna som redovisas i enlighet med IFRS. 
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Kindred i korthet
Under de senaste 20 åren har Kindred sammanfört några av Europas 
mest framgångsrika varumärken för onlinespel – och bildat ett av de största 
onlinespelföretagen i världen. Vi har verksamheter i Europa, Australien och 
USA. Koncernen erbjuder sina knappt 30 miljoner kunder en utmärkt form av 
underhållning i en trygg, rättvis och hållbar miljö. Baserat på onlineintäkter 
är Kindred nu världens fjärde största nätoperatör.

Makrotrender inom spel definierar år 
framtid
Onlinespelindustrin är en del av den bredare 
omvandlingen av digital underhållning, 
vilken skapar en mer tillgänglig 
och skräddarsydd kundupplevelse. 
Digitaliseringen av samhällen som flyttar 
konsumentbeteenden offline till webben, 
tillsammans med lokal marknadsreglering 
över hela Europa och USA, öppnar upp för 
nya möjligheter för operatörer som har 
kapacitet att kapitalisera på och anpassa 
sig till dessa trender. 

En växande bransch i förändring
Onlinespelindustrin växte fram i 
mitten av 1990-talet när sportspel och 
kasinospel blev tillgängliga på datorer 
och idag beräknas onlinespelmarknaden 
vara 201 procent av den totala globala 
spelmarknaden. Även efter nästan 30 år 
kan övergången från offline till webben 
anses vara i sin linda med onlineindustrin 
som växer i en årlig takt med cirka 11 
procent medan tillväxten i offlineindustrin 
i stort sett är helt plan. 

Lokalt reglerade marknader för 
långsiktig lönsamhet
Under de senaste åren har vi sett en 
stor förändring i Europa när det gäller 
övergången från dot.com till dot.country, 
vilket innebär att marknader antar ett 
lokalt licenssystem, med Nederländerna 
som nästa förväntade marknad under 
2021. Ökat fokus på kontrollmekanismer, 
begränsningar och stramare regelverk har 
införts i ett försök att begränsa överdrivet 
spelande. Operatörer har anpassat sig 
till en ny marknadsverklighet och arbetar 
med intressenter för att säkerställa 
att nivån för kanalisering – andelen 
kunder som väljer att spela med lokalt 
licensierade operatörer – förblir hög i en 
digital miljö där alternativet bara är ett 
klick bort. Vi väntar oss att en ökande 
andel av Kindreds intäkter och vinst med 
tiden kommer att komma från lokalt 
reglerade marknader.

1 H2GC 1 Jan 2021

Digitalisering skapar nya möjligheter
Med introduktionen av 5G-mobilsystem 
i USA och Europa kommer spelande 
sannerligen att bli en ny form av 
underhållning för en bredare publik. 
Vi kommer att uppleva spel på nya 
sätt och förmodligen se en ny form av 
spelifiering i samhället. Samtidigt kan
den tekniska utvecklingen bidra till 
att göra spelandet tryggare, säkrare 
och mer hållbart än någonsin 
tidigare. Innovation inom teknik, 
marknadsföring och data ger stora 
möjligheter att komma ännu närmare 
våra kunder och tillhandahålla digital 
underhållning i världsklass. Vi tror att 
en framgångsrik affär handlar om att 
framtidssäkra verksamheten för att 
på lång sikt bli ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbara. 

En globala räckvidd
Företaget grundades som Unibet 
1997 utifrån principen att det alltid 
finns ett bätt e sätt att verka inom 
spelbranschen för att säkerställa en 
riktigt bra upplevelse – vi ser det som 
att Kindred drivs av spelare, för spelare. 
Vi innehar lokala spellicenser i Australien, 
Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, 
Tyskland (Schleswig-Holstein), Irland, 
Italien, Rumänien, Sverige, Storbritannien 
samt USA (Indiana, New Jersey 
och Pennsylvania). 

Vårt team på nästan 1 600 medarbetare, 
vilka representerar 62 nationaliteter 
fördelade över 13 kontor, arbetar dagligen 
tillsammans för att erbjuda den bästa och 
säkraste spelupplevelsen för våra kunder. 
Det ambitiösa arbetet har fortsatt under 
COVID-19-pandemin trots att de allra 
flesta av våra medarbetare har arbetat 
hemifrån sedan början av mars.

Vår mångsidiga produkt och 
geografiska blandning ger flexibilit
Kindred är en av världens ledande 
digitala speloperatörer med ett 
mångsidigt geografiskt fot vtryck. 
Vår kunddatabas med nästan 30 miljoner 
registrerade spelare fördelade över 
flera kontinenter, tillsammans med 
vår multiproduktportfölj, ger stabilitet 
och lägre riskexponering. Vår ledande 
position innebär att vi har möjligheten 
att investera i den marknadsföring och 
teknik som krävs för att stödja tillväxt 
och efterlevnad. Ställningen sätter oss 
också i en bra position för att delta 
i branschkonsolidering.

År 2020 har vi som koncern tillhandahållit 
sportspelprodukter, kasino, spel och bingo 
och genererat 1 103,2 miljoner GBP i 
spelöverskott, vilket motsvarar en årlig 
tillväxt på 24 procent. 

Ett steg in på den amerikanska 
marknaden
I kölvattnet av spelregleringen Professional 
and Amateur Sports Protection Act 
(PASPA) år 2018 i USA, har vi sett hur 
staterna börjar legalisera och reglera 
sportspel och kasino på internet, vilket 
öppnar dörrarna för en potentiellt 
enorm marknad. I dag innehar Kindred 
lokala licenser i Indiana, New Jersey 
och Pennsylvania. Under 2021 planerar 
Kindred att erhålla licenser också 
för Illinois, och, om sportspelsanbudet i 
oktober 2020 godtas, Virginia.

Kindred har goda förutsättningar att inta 
en meningsfull andel av den amerikanska 
marknadens enorma potential. Vi tog 
oss in på marknaden år 2019 och har 
redan etablerat ett starkt fotfäste i ett 
territorium som har potential att bli den 
största lokalt reglerade marknaden i 
världen. Vi vet att vi presterar bra under 
reglering och ser därför USA som en 
betydande långsiktig möjlighet till tillväxt.
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Källa: H2 Gambling Capital, januari 2021 – www.h2gc.com

Procent onlineandelar av den totala bruttospelintäkten för 2019

S
ve

ri
ge

T
je

ck
ie

n

E
st

la
n

d

T
ys

kl
an

d

U
n

ge
rn

D
an

m
ar

k

M
al

ta

L
it

au
en

P
or

tu
ga

l

S
lo

ve
n

ie
n

S
to

rb
ri

ta
n

n
ie

n

G
re

kl
an

d

P
ol

en

B
el

gi
en

R
u

m
än

ie
n

F
ra

n
kr

ik
e

F
in

la
n

d

K
ro

at
ie

n

L
et

tl
an

d

C
yp

er
n

S
pa

n
ie

n

N
ed

er
lä

n
de

rn
a

S
lo

va
ki

en

B
u

lg
ar

ie
n

L
u

xe
m

bu
rg

Ö
st

er
ri

ke

Ir
la

n
d

It
al

ie
n0

10 %

30 %

50 %

20 %

40 %

60 %

5
8

,8
 %

3
6

,1
 %

3
9

,1
 %

2
4

,1
 %

17
,8

 %

5
4

,7
 %

3
3

,6
 %

3
7

,2
 %

2
3

,3
 %

17
,0

 %

4
5

,3
 %

2
6

,6
 %

2
2

,6
 %3

6
,3

 %

2
3

,3
 %

15
,1

 %

4
2

,6
 %

2
6

,2
 %

19
,2

 %

3
4

,9
 %

2
0

,4
 % 11

,7
 %3
9

,8
 %

2
5

,8
 %

19
,2

 %

3
4

,0
 %

19
,4

 % 10
,9

 %

Källa: H2 Gambling Capital, januari 2021 – www.h2gc.com

Europeiska onlinemarknaden exklusive statliga lotterier (miljarder GBP)
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Tillväxt för onlinespel
Projekterade amerikanska sportspel och 
iGamings bruttospelintäkter (miljarder USD)

Källa: Uppskattningsvis, enligt VIXIO Gambling Compliance. 
December 2020
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Strategiska prioriteringar
En skalbar och effektiv affärsmodell 
stöder ytterligare tillväxt
Vår ambition är att bygga ett företag 
som genererar sund och hållbar vinst 
i lokalt reglerade miljöer. För att uppnå 
detta sätter vi stort fokus på en skalbar 
och effektiv affärsmodell som gör det 
möjligt för oss att utöka verksamheten 
och absorbera kostnader för att stödja 
ytterligare lönsam tillväxt på lokalt 
reglerade marknader. Vår egen plattform 
gör det möjligt för oss att anpassa oss 
till både kundernas behov och lokala 
regelverk medan vi tillhandahåller en 
säker och stabil spelmiljö. Det gör det 
också möjligt för Kindred att expandera 
till nya marknader med begränsad 
påverkan på affärsverksamheten, vilket ger 
oss flexibiliteten att skala upp eller ner 
efter behov. 

Differentiering genom kundupplevelse
I en digital miljö är kunden kung eller 
drottning. Möjligheten att välja en 
leverantör ligger i kundens händer och 
bara ett klick bort. Alla digitala företag 
i samtliga digitala branscher måste 
erbjuda en överlägsen kundupplevelse 
för att vara konkurrenskraftiga. 
Särskiljning genom en unik upplevelse 
förblir en viktig del av Kindreds 
affärsmodell, med en fantastisk kundresa 
och unika produktaspekter som exklusiva 
spel och en skräddarsydd sportbokslobby. 

Ett starkt fokus på hållbarhet
Kindred har ett branschledande 
tillvägagångssätt för ansvarsfullt 
spelande med visionen att erbjuda 
en 100-procentig lustfylld upplevelse. 
Vår ambition är att säkerställa att vår 
verksamhet fortsätter att möta högsta 
yrkesmässiga, regelmässiga och etiska 
standard, i en starkt reglerad bransch. 
Vårt fokus på hållbarhet bidrar till 
långsiktiga vinster, minskar instabilitet 
och osäkerhet och stärker vår förmåga 
att attrahera och behålla de bästa 
talangerna. Det möjliggör också nära 
samarbete med tillsynsmyndigheter och 
andra intressenter. 
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Styrelseordföranden har ordet
I snart 25 år har Kindred och dess varumärken levererat en beprövad och 
enormt framgångsrik plattform för spel och vadslagning. Och det kommer 
vi att fortsätta med. 

Våra hårt arbetande medarbetare och vår entusiasm för 
vår affärsmodell är både viktiga och nödvändiga faktorer 
för denna prestation. Men även om de är avgörande 
som grundvalar, är det först när man tar Kindreds övriga 
affärsegenskaper i beaktande som man verkligen inser 
vidden av våra framgångar.

En närmare titt kommer att visa att vår plattform lätt kan 
anpassas till lokala förhållanden, preferenser, spel- och 
bettingtraditioner och regelverk. Detta bygger givetvis på vår 
kännedom om de lokala egenarterna för spel och vadslagning. 
Vi är väl förtrogna med mångfalden av olika spelarkategoriers 
varierande preferenser kring spel och betting på våra marknader, 
och vi har en djupgående kunskap och förståelse för de nationella 
och lokala myndigheternas och regulatorernas legitima krav. 
Detta är den affärsmässiga och praktiska manifestationen av vårt 
motto, ”Av spelare, för spelare”.

Med utgångspunkt i denna ansats har Kindred kunnat till 
stor del växa organiskt, eftersom vi känner till vad spelare 
efterfrågar. Och då vi har utvecklat vår teknik baserad på denna 
kunskap har vårt behov att växa genom större förvärv varit 
begränsat. Likväl har jag goda minnen från förvärvet av, och 
sammanslagningen med, MrBookmaker år 2005. Det var en 
toppenaffär för oss. Den gav oss vår lönsamma och uthålliga 
närvaro i Belgien och Frankrike, och därtill utvidgade den också 
vår skara av medarbetare med ytterligare värdefulla talanger vilka 
kom att stötta vår strävan efter tillväxt.

Vår position på marknaden och vår omfattande och djupa 
kännedom om regleringar och regulatorer inom våra olika 
jurisdiktioner har gett oss den priviligierade positionen att vara 
en drivkraft i utformningen av såväl de offentliga regleringarna 
som i att initiera och formulera hållbara självregleringar inom vår 
egen sektor.

Detta är en av de framgångar som jag med stolthet kommer att 
ta med mig från Kindred, i synnerhet då jag inte kommer att ställa 
upp för omval till styrelsen under 2021. Men även om jag inte 
längre kommer att vara aktivt engagerad i det företag som jag en 
gång grundade, kommer jag alltid att med intresse följa Kindreds 
och mina fantastiska medarbetares framtida bedrifter. 

En av Kindreds storheter är att vårt arbete inte börjar och slutar 
med våra tjänster till våra spelare och med de regelverk som vi 
bidrar till att initiera för en allt bättre spel- och bettingsupplevelse 
för alla inblandade. Vi stöder utvecklingen av olika sporter, där vi 
kanaliserar resurser genom de avgifter vi betalar, de licenser vi 
köper och via våra sponsringsarrangemang. Vi erbjuder också 
anställningar för personer med spetskompetenser och utvecklar 
sådan teknik till förmån för många andra sektorer. Vi utgör ett 
belägg för förmågan att verka framgångsrikt som en ansvarsfull 
bidragsgivare till samhället inom en sektor med många kända 
fallgropar och sårbarheter.

Vi åstadkommer allt detta med en uthållig lönsamhet för våra 
aktieägare och andra intressenter. Kindreds framgång har varit 
förmånlig för dess aktieägare, det är sant och visst. Men utöver 
detta har Kindred också varit en ”draghäst” för samhället – vi 
betalar mer än dubbelt så mycket i skatt som vi betalar i utdelning 
till våra aktieägare. Som illustration: Kindred har sedan 2016 
betalat 905,2 miljoner GBP i skatt inom sina olika jurisdiktioner, 
vilket ska jämföras med 362,7 miljoner GBP i utdelning under 
samma period.

Det, mer än något annat, påvisar med rätta hur Kindred agerar 
inom ramen för företagens samhällsansvar.

Anders Ström
grundare och styrelseordförande
Kindred Group plc

” Kindred anser att 
framgångsrikt företagande handlar 
om att framtidssäkra verksamheten 
för att generera vinst och bygga 
värde på lång sikt. ”

A nders S tröm
grundare och  

st yre lseordförande
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Kommentar från koncernchefen
Att ta tillvara de möjligheter som erbjuds genom accelererade strukturella 
förändringar på Kindreds marknader, samtidigt som vi bygger en vinnande 
strategi för framtiden.

Kindred levererade en exceptionell teamprestation under ett 
år som ingen av oss har tidigare genomlevt.

Teamwork – grunden till vår framgång
Reflektioner kring år 2020 måste utgå från en uppskattning av det 
fantastiska arbete som har levererats av Kindreds team i Europa, 
Australien och USA. När COVID-19 pandemin bredde ut sig 
under årets första veckor var vår personal tvungna att hantera 
stora förändringar både privat och yrkesmässigt, i en tid då 
världens ekonomier befunnit sig i turbulens. När de ekonomiska 
marknaderna kraschade och sportkalendern nästan utplånades 
mellan mars och juni, behöll Kindreds team fokus på våra kunder 
och vår verksamhet. Vi anpassade vårt sätt att arbeta och vår 
kostnadsbas på ett sätt som hade framstått som omöjligt under 
”normala omständigheter”.

Fortsatt ökad marknadsandel
Utmaningen för digitala specialister som Kindred är att säkerställa 
att vi tar tillfället att utöka vår marknadsandel i alla våra regioner. 
Våra resultat under andra halvan av 2020 visar att vi är på god väg 
att göra just detta, men vi håller alltid fokus på framtidens utmaningar 
och är mycket motiverade att fortsätta leverera marknadsandelar 
under 2021. Det är mycket uppmuntrande att se att lokalt reglerade 
marknader har vuxit i en snabbare takt än ”dot com”-marknader under 
året 2020. Jag är lika nöjd med att vi på den svenska marknaden 
anpassade vår verksamhet och levererade ett avsevärt förbättrat 
resultat under det andra året av den nya spellagen. I Australien har 
prestationerna gått från klarhet till klarhet under 2020. Detta har 
drivits av en fortsatt aktivitets- och förbättringsökning av vår egna 
racing-produkt.

Ökande strukturella förändringar i en ny marknadsverklighet
När näringslivet och samhället anpassade sig till pandemins 
effekter var ett gemensamt tema i många branscher en ökad 
strukturell förändring av konsumentbeteendet. Under de senaste 
20 åren har det skett en gradvis övergång från fysiska spelbutiker, 
spelhallar och kasinon till det digitala alternativet. Detta har 
medverkat till en snabb tillväxt inom den digitala sektorn även 
om den totala summan som läggs på spel, i linje med allmän 
ekonomisk utveckling, har ökat i en mycket långsammare takt.

En digital marknadsplats
En huvudsaklig drivkraft i vår sektor är skiftet från offlinespel 
till onlinespel. Ett skifte som praktiskt taget varje bransch har 
genomgått allt eftersom världen anpassar sig till dagens digitala 
dynamik. Under år 2020, när fysiska spelplatser antingen stängdes 
eller begränsades och när konsumenternas oro för sin säkerhet 
var av största vikt, såg vi en markant förflyttning mot den digitala 
sektorn. Många har nog sett detta som en tillfällig förändring men 
bevis från andra halvan av 2020, när de sociala restriktionerna 
släpptes lite på, tyder på att denna förändring är mer permanent.

Omvandlingen till lokalt reglerade marknader fortsätter
En ökande andel av Kindreds intäkter och vinst kommer med 
tiden att komma från lokalt reglerade marknader. Utöver våra 
nuvarande lokalt reglerade marknader förväntas det under de 
kommande månaderna att införas nya förordningar i Nederländerna. 
Som vi har sett vid liknande införanden av lokala förordningar 
har de ofta en kortsiktig negativ påverkan, men på längre sikt, 
när marknaden stabiliseras och växer, är möjligheterna för 
marknadsledare betydande. Det tar normalt 18 till 36 månader 
innan en marknad återställs till nivåerna före regleringen, detta 
efter en initial marginalpress på grund av spelskatter, kostnader 
för regelefterlevnad och marknadsinvesteringar. Det finns doc  
fortfarande osäkerheter kring hur regleringen kommer att utvecklas. 
Med förbehåll för relevant licensgodkännande och efterlevnad av 
holländska förordningar har Kindred åtagit sig att bli en hållbar 
partner i det nederländska samhället.

” Våra team runt om i 
världen har fungerat otroligt 
bra i den nya miljön, både 
när det gäller att hantera 
pandemins utmaningar och 
i driftseffektivitet. ”

Henr ik T järnström
Koncernchef
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Kommentar från koncernchefen, fortsättning

Stark utveckling på den amerikanska 
marknaden
Även om reglering i vissa områden i Europa 
har varit utmanande, är öppningen av den 
amerikanska marknaden, stat-för-stat, en 
påminnelse om att just reglering också är 
den största möjligheten för denna sektor.

Kindred etablerade sig i New Jersey och 
Pennsylvania under sena 2019, och år 
2020 var därmed det första i fullskalig drift, 
om än påverkat av effekterna av COVID-19. 
I Pennsylvania har vi haft en snabb tillväxt 
och säkrat 4,2 procent marknadsandelar på 
en snabbt växande onlinemarknad. Vi väntar 
oss en långsammare utveckling i New 
Jersey eftersom detta var en väletablerad 
marknad med högre konkurrens, men vi har 
gjort stadiga framsteg. Under sena 2020 
etablerade vi vår verksamhet i Indiana 
och i februari 2021 tillkännagav vi ett 
partnerskap för att säkra marknadstillträde 
till Kalifornien och Arizona. I varje stat är 
vårt fokus i första hand att bygga en lojal 
och stabil kundbas, eftersom det är genom 
att bygga skala som ger möjlighet att öka 
vinsten på medellång sikt.

Vår strategi för den amerikanska 
marknaden är fortfarande att fokusera 
på specifika stater där vi t or att 
kombinationen av marknadsdynamik 
och Kindreds erbjudande gör att vi kan 
lyckas. År 2021 planerar vi att etablera 
i Illinois enligt villkoren i vårt avtal om 
marknadstillträde med Penn National 
Gaming och i Iowa i samarbete med Caesars 
Entertainment. Takten för den organiska 
tillväxten i USA som vi har levererat från en 
stående start är extremt snabb (exempelvis 
mycket snabbare under ett år än tillväxten 
under de första tre åren på den brittiska 
marknaden). Jag är säker på att vi bygger 
ett vinnande team i USA genom en 
kombination av europeisk expertis och 
lokal förmåga. Jag anser att USA är den 
mest spännande möjligheten Kindred har 
haft under mina tio år som koncernchef 
och tror att vår strategi att fokusera på 
utvalda stater kommer att vara nyckeln till 
långsiktig framgång.

Granskning av den strategiska 
riktningen
Under den andra halvan av 2020 utförde vi 
vår årliga översyn av koncernens strategi. 
Vi kommer att fortsätta fokusera på lokalt 
reglerade marknader med USA, Europa 

och Australien som huvudområden. 
Vi kommer att fortsätta bygga Kindred 
till en alltigenom skalbar och effektiv 
organisation. Genom spännande och 
engagerande upplevelser som bygger på 
våra produkter kan vi skilja oss åt från 
mängden. På så sätt kan vi fortsätta att 
leverera hållbar tillväxt för våra aktieägare.

Vår resa mot noll
Förra året tillkännagav jag vår ambition att 
nå noll intäkter från skadligt spelande år 
2023. Vi är nu den första speloperatören 
som väljer att rapportera den andel 
intäkter som kommer från högriskspelare. 
Dessa siffror kommer att uppdateras 
kvartalsvis och publiceras på Kindred 
Groups webbplats tillsammans med ett 
mått på hållbarhetsarbetets effektivitet. 
Målet är att öka förståelsen för vårt 
långsiktiga hållbarhetsarbete och bidra till 
en säkrare spelupplevelse.

Jag vill också ta tillfället i akt att särskilt 
hylla min goda vän och kollega Anders 
Ström, som i december meddelade att 
han inte kommer att ställa upp för omval 
till styrelsen 2021. Anders grundade den 
ursprungliga Unibet -verksamheten 1997 
och har sedan dess varit både representant 
och själen i denna verksamhet. Hans vision, 
”Av spelare, för spelare”, lever vidare genom 
Kindred i vårt åtagande att ge den bästa 
upplevelsen till våra kunder, både för Unibet 
och de andra varumärkena i vår portfölj.

Jag vill självklart också tacka 
alla medarbetare på Kindred för 
deras ansträngningar under 2020. 
Våra medarbetare är utspridda över flera 
platser och det har varit mycket svårt att 
träffas fysiskt under större delen av året, 
men ändå visade alla, och fortsätter att 
visa, ett fantastiskt lagarbete i hanteringen 
av pandemins följder.

Och nu kan vi se fram emot nästan två år 
av spännande sportevenemang!

Henrik Tjärnström
Koncernchef 
Malta, 12 mars 2021

GBP

1 130,2m
Spelöverskott

GBP

274,2m
Resultat före avskrivningar (EBITDA)

Spännande sportkalender 
framöver

Stora sportligor har 
återvänt snabbare än 
väntat

Vi ser för närvarande en stark uppdämd 
efterfrågan på sport och underhållning 
från våra kunder.

Den genomsnittliga dagliga sportbok-
omsättningen har ökat snabbt sedan 
mitten av maj och var rekordhög 
under 2020.

Januari
NHL-säsongen påbörjas 
VM i handboll för män 
Masters-turneringen  
 i snooker 2021

Februari 
Australian Open
Super Bowl
Six Nations

Mars
Säsongstart av F1

April
Säsongsstart av MLB 
Masters-golftävling 
VM i snooker

Maj
Franska öppna mästerskapen 
Champions League-fina  
NBA-slutspel 
VM i ishockey 2021 
PGA Championship 
Giro d’Italia

Juni
U21-europamästerskapet 2021 
Fotbolls-EM 2020 
Copa America 2020 
Wimbledon 
US Open i golf

Juli
OS i Tokyo 2020 
The Open i golf 
Tour de France

Augusti
Premier League-säsongen  
 drar igång 
US Open i tennis

September
Champions League-säsongen  
 drar igång 
NFL-säsongen drar igång

Oktober
ICC T20 World Cup
VM i League of Legends  
 2021 (E-sport)

November
ATP-slutspel/WTA-slutspel 
UK Championship i snooker
CS:GO Major Championship  
 (höst) (E-sport)

December
PDC World Darts Championship
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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.

Dessa områden innefattar:
Alltid de bästa erbjudandena och produkterna
Förmåga att uppnå resultat
Licens att driva verksamhet
Områdena är uppdelade i elva fokusområden, så 
att vi kan driva en skalbar, framgångsrik och hållbar 
verksamhet. De tre områdena beskrivs på nästa sida.

Allti
d de bästa erbjudandena och produkterna
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Alltid de bästa 
erbjudandena och 
produkterna
Ända sedan vi grundades har vi satt 
kunden i centrum för det 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 egen 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 
mest avancerade tekniken som finn  
tillgänglig, för att uppnå fullständig säkerhet 
och efterlevnad av regelverken.

Strategi med flera varumärken
Vi driver ett företag med flera varumärken 
och glädjer våra kunder genom en portfölj 
med globala, lokala och hyperlokala 
varumärken. Detta ger oss flexibiliteten 
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.

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. För att lyckas med detta har 
vi investerat i innovation, teknik, kultur 
och våra anställda. Det har fungerat bra 
för oss tidigare år 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 
erbjudanden. Detta innebär att vi kan 
öppna nya dörrar för dem.

Sann innovation
Genom vårt Kindred Futures-team 
utforskar vi morgondagens idéer och testar 
hur de kan tillämpas på verkliga produkter. 
Vi strävar ständigt efter att förnya och 
hitta nya vägar framåt, eftersom detta är 
det enda sättet att skapa det som ännu 
inte finns

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 verkligt 
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 
område. Detta låter oss agera där andra 
företag misslyckas.

Licens  
att driva verksamhet
Vi arbetar i en bransch som ofta 
utsätts för kritik eller är misstrodd. 
Ibland har detta 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 idag. Kindred gjorde det för flera 
år sedan och vi fortsätter att sträva 
efter att etablera bästa praxis.

Ansvarsfullt spelande
Kunder som inte finner glädje i sitt
spelande bör sluta. Det är vår plikt som 
speloperatör att hjälpa de kunder som 
behöver 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.

Upprätthålla integriteten
Vår verksamhet bygger på förtroende. 
Om våra kunder saknar förtroende för 
att vi hanterar deras pengar väl eller 
saknar tillit till de produkter vi erbjuder 
kommer vår verksamhet inte att finnas
särskilt länge. Vi arbetar med de högsta 
säkerhetsstandarderna och tillsammans 
med våra partner är vi delaktiga i att 
upprätthålla integriteten inom branschens 
alla områden.

Bidra till samhället
Genom medarbetarna på våra kontor, 
våra lokala verksamheter och våra 
många samarbeten 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.

Regelefterlevnad 
Spel är en bransch som behöver en 
licens för att driva en verksamhet. För att 
säkerställa att vi kan ta emot kunder måste 
vi följa de lokala bestämmelserna på alla 
marknader. Vi är stolta över att driva en 
verksamhet som lever upp till regelverken, 
varje dag. Det är trots allt så att ingen 
licens = ingen verksamhet.

Affärsmodell fortsättning



K
indred G

roup plc Å
rsredovisning och bokslut 2020

09

S
trategirapport

S
tyrning

Bokslut
A

nnan inform
ation

Intäktsmodell
Modellen visar hur spelöverskottet, justerat efter kostnader, kapitalinvesteringar, 
ändringar i rörelsekapital, samt skatte- och hyresavgifter, flödar vidare till fritt 
kassaflöde1 som kan delas ut till aktieägarna som en kontantutdelning och/eller 
användas vid aktieåterköp.

Spelöverskott
skapas från alla Kindreds 
varumärken, produkter och 
marknader. Kindreds 
genomsnittsmarginal 
fördelad över alla produkter 
var cirka 4,9 procent år 2020 
(vilket innebär att den 
genomsnittliga 
återbetalningskvoten till våra 
kunder var 95,1 procent).

Fritt kassafl de1
Detta representerar den 
överskottskassa som skapas 
i verksamheten under 
räkenskapsåret efter att alla 
kostnader har betalats för 
verksamheten och 
bibehållandet av 
anläggningstillgångar. Detta 
överskott är tillgängligt både 
för att finansiera fo tsatta 
investeringar och kan även, 
utifrån styrelsens förslag och 
aktieägarnas godkännande, 
delas ut till Kindreds ägare.

Fritt kassaflöde definiera  
som kassaflöde från 
verksamheten exklusive 
rörelser i 
kundtillgodohavanden, 
minus kassaflöde från 
investeringsverksamhet 
(inklusive förvärv) och 
betalningar för hyresskulder.

Kostnader och andra 
justeringar
Kostnader inkluderar alla 
Kindreds kostnader för 
försäljning och drift, såsom 
bettingavgifter, 
marknadsförings- och 
administrativa kostnader.

Andra justeringar omfattar 
företagsskatter som betalas i 
våra olika regioner samt 
kapitalinvesteringar i ny teknik 
och hyresavgifter för våra 
kontor.

Utdelning till Kindreds 
ägare
År 2020 har styrelsen 
reviderat koncernens policy 
för utdelning och aktieinköp.

Den nya policyn är att 
generera en stabil ordinarie 
utdelning i absoluta 
GBP-denominerade villkor 
och över tid komplettera 
utdelning med aktieköp. Den 
totala utbetalningen från 
utdelningar och aktieköp 
kommer att baseras på en 
bedömning som tar hänsyn 
till Kindreds finansiella 
ställning, kapitalstruktur och 
framtida investeringsbehov, 
inklusive förvärvsmöjligheter. 
Den totala 
utbetalningskvoten för 
utdelningar och aktieköp ska 
över tid motsvara cirka 75 
procent av det fria 
kassaflödet. 

Den föreslagna utdelningen 
för 2020 uppgår till 
0,330 GBP (2019: noll GBP) 
per andel/svenska depåbevis 
(SDR).

Sportspel

Kasino och spel

Poker

Bingo och  
övriga spel

Kostnader

Kapitalkostnader

Förändringar i 
rörelsekapital

Fritt kassafl de1 Utdelning

Aktie 
köp

Balanserade  
vinstmedel

Skatte 
betalningar

Hyres 
betalningar

1  Se not 29 på sidorna 88 och 89 för avstämning av koncernens alternativa resultatåtgärder med de mest direkt jämförbara åtgärderna som redovisas i enlighet med IFRS.

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.



LÄS MER ONLINE

https://www.kindredgroup.com/news--insights/2020/ kindred-
cx-how-the-play-gaming-experience-deliverson-speed-trust--
relevancy/

Kindred CX: How the “Play Gaming” experience delivers on Speed,
Trust & Relevancy
Jonas Harglin, Experience Owner Play Gaming

Kundfokus

DATADRIVEN STRATEGI

Kindreds syfte är att erbjuda spelare 
underhållning på en plattform som är trygg 
och säker. Vår framgång bygger på 
långsiktigt hållbara relationer med våra 
spelare. Vårt mål är att kunderna ska ha roligt 
under en längre period – vilket är en 
ömsesidig fördel.

Vikten av kundupplevelsen på Kindred
Onlinespelsektorn erbjuder gott om val för konsumenterna - vårt mål är att 
konsumenterna väljer ett varumärke från Kindred framför konkurrenterna 
tack vare vårt fokus på det som betyder mest för våra kunder.

Kindreds stabila infrastruktur för kundernas feedback gör det möjligt för 
våra spelare att berätta vad som gör skilland för dem, vad de gillar med 
kundupplevelsen och vad som kan förbättras. Vi frågar cirka  
160 000 spelare per år med över 200 olika aspekter på deras 
spelupplevelse. Denna information gör att vi ständigt kan säkerställa att vi 
uppfyller våra kunders behov.

Vi vet att en investering i kundupplevelsen i slutänden direkt skapar 
kundlojalitet och bidrar till en hållbar tillväxt.

Kundupplevelsen – kärnan i Kindred
Kindred genomgick en organisations förändring under 2019 när den 
grundläggande leveransprocessen organiserades runt sju kundupplevelser: 
”Join & Leave”, ”Pay & Withdraw”, ”Play Sports”, ”Play Gaming”, ”Be in Control”, 
”Get Help” och ”Get Communication & Rewards”. Tillsammans med dessa 
upplevelseteam arbetar intressenter inom data och insikter med att omvandla 
kundernas röster till beslut.

Tack vare våra kundundersökningar och prediktiva analysmodeller förstår vi 
vilka drivkrafter i kundupplevelsen som fungerar väl och vilka som vi måste 
förbättra för att uppfylla våra kunders förväntningar.
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Övervinna 2020 års utmaningar
Att hålla koll på våra kunders 
förväntningar har aldrig varit viktigare 
än under 2020. Genom att ha kunden 
i centrum för vår verksamhetsmodell 
kunde upplevelseteamen förstå och 
spåra förändrade förväntningar hos 
kunderna, samt anpassa produkterna för 
att säkerställa att kundförtroendet och 
kundnöjdheten aldrig sviktade.

Vi har inte bara lyckats bibehålla ett 
högt kundförtroende under pandemin 
utan våra undersökningsdata visar att 
kundförtroendet aldrig har varit högre för 
våra varumärken. 

Under det fjärde kvartalet ansåg 87 
procent av våra spelare att vi erbjuder 
dem en pålitlig spelupplevelse och under 
2020 ansåg en rekordhög procentandel 
av spelare att de litar på att Kindreds 
varumärken hjälper dem ha kontroll över 
sitt spelande.

Under året bjöds våra kunder kontinuerliga 
förbättringar av vår förstklassiga 
spelprodukt. Förbättrad hastighet på 
våra webbplatser, högteknologiska 
betalningsleverantörer på våra 
marknader samt en mer skräddarsydd 
hållning till kommunikation bidrog till 
att kundnöjdheten ökade under året. 
Vi förväntar oss att denna trend kommer 
att fortsätta även efter 2020 tack vare 
vår upplevelsemodell.

Hur mycket är en 
förbättrad 
kundupplevelse värd? 
De flesta företag spårar kundstatistik som 
kundnöjdhet men hur många kan svara 
på frågan: vilka kundförbättringar ger den 
bästa avkastningen på investeringen?

På Kindred har vi en tredelad strategi 
för att analysera vår feedback 
från kundundersökningar.

1.  Vi spårar kundnöjdhet utifrån knappt 
200 olika aspekter av våra spelares 
upplevelse hos oss.

2.  Vi har utvecklat en algoritm som ger oss 
besked om vilka av dessa 200 aspekter 
som är viktigast för kundlojalitet. 
Områden som är mycket viktiga för att 
behålla spelare och har låga poäng av 
kundnöjdhet prioriteras.

3.  Vi har byggt vår prisbelönta 
simuleringsverktyg för kundupplevelsen 
internt, vilket ger oss möjlighet att 
projicera vilken påverkan förbättringar 
av kundupplevelsen har på intäkterna 
– ett kraftfullt verktyg för att prioritera 
våra projekt.

Kindreds unika förmåga att upptäcka 
kundens behov samt driva de förbättringar 
som vi vet är viktigaste för våra spelare, 
samtidigt som vi får en maximal 
avkastning på investeringar, särskiljer oss 
i branschen.

65

70

75

80

85

90

Kundförtroende för våra varumärken 

En pålitlig spelupplevelse Förtroende för att vi håller ett öga på våra kunder 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 2020

70
72
74
76
78
80
82
84
86

Övergripande kundnöjdhet

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 2020

86,4 poäng
Kindred-kundernas nöjdhet med deras 
kontoverifiering fjä de kvartalet 2020. 
Detta har förbättrats med 13 poäng sedan 
Q4 2019.
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Insiktsledd
Vi utforskar morgondagens idéer och testar 
hur de kan tillämpas på verkliga produkter. Vi 
strävar ständigt efter att förändra och hitta 
nya vägar framåt, eftersom detta är det enda 
sättet att skapa det som ännu inte finns.

”Be in Control”
Räckvidden för ”Be in Control” är omfattande. Det handlar först och främst 
om att hålla våra kunders spelaktivitet under kontroll så att det alltid förblir 
ett nöje. Det handlar om att låta våra kunder verifiera sig själ a så att de har 
en smidig upplevelse. Det handlar också om att ge våra kunder kontroll över 
deras personuppgifter så att de kan lita på att deras integritet inte äventyras. 
Det handlar om att ge dem en klar överblick över deras aktivitet så att de kan 
spåra och lära från egna data. Sist men inte minst handlar ”Be in Control” om 
att låta kunderna bestämma vad de vill se och ta emot så att de endast får 
information som är relevant för dem.

Genom att utnyttja vår AI-/maskininlärningsförmåga har vi byggt nästa 
generation av vårt system för spelarsäkerhet, Player Safety – Early Detection 
System, PS-EDS 2.0. Det grundar sig på akademisk forskning samt 
diagnoskriterier för spelproblem. 

LÄS MER ONLINE
https://www.kindredgroup.com/news--insights/2020/ kindred-
cx-how-the-be-in-control-experience-is-turningcompliance- 
into-a-competitive-edge/

Kindred CX: How the “Be in Control” experience is turning compliance
into a competitive edge
Snehal Richter, Experience Owner Be in Control

DATADRIVEN STRATEGI

kindredgroup.com
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Att vara öppen och  
skapa förtroende
”Play Gaming”-upplevelsen omfattar 
en ”utifrån och in”-metod för hur 
verksamheten driver, organiserar, 
utformar och levererar förändring som 
direkt berör kunder som spelar våra 
spel. Dessa inkluderar produkterna 
kasino, live-kasino, bingo och poker. ”Play 
Gaming”-upplevelsen ska vara snabb och 
stabil, anpassad till individuella behov 
och måste ses som pålitlig av spelarna. 
Våra konkurrenter erbjuder många av 
de spel som vi erbjuder så för att kunna 
särskilja oss förpackar vi dessa spel i 
bästa möjliga spelupplevelse. Det skall 
vara enkelt för kunder att hitta de spel och 
turneringar som de är intresserade av, med 
snabba uppladdningstider och sömlös 
åtkomst till de funktioner de behöver under 
spelets gång samtidigt som de upplever att 
alla har en rimlig chans att vinna.

För våra kunder betyder en pålitlig ”Play 
Gaming”-upplevelse att ha en rimlig chans 
att vinna, veta chanserna att vinna för 
ett särskilt spel eller veta hur de ska ta ut 
bonusvinster. Det kan också betyda att 
lätt kunna se sin spelstatistik, se när, var 
och hur andra kunder vinner eller veta vad 
som ska göras för att delta i och vinna 
en turnering.

Att klart och tydligt visa våra kasinospelare 
den procentuella andelen av återbetalning 
samt våra spels volatilitet (dvs. hur stor 
risk som kännetecknar varje specifikt
spel) är ett uppskattat sätt att vara mer 
transparent. Att säkerställa att kunder 
erbjuds tillgänglig och korrekt information 
vad gäller vilka satsningar som krävs för 
spelbelöningar bidrar också i hög grad till 
att bygga upp förtroende.

Våra kunders förtroende är av avgörande 
betydelse för att behålla deras lojalitet på 
samtliga våra varumärken och marknader. 
Detta gäller särskilt ”Play Gaming”-
upplevelsen. Kunder behöva veta att deras 
pengar och uppgifter är trygga hos oss, 
att våra produkter är pålitliga och att vi 
lever upp till, eller till och med överskrider, 
lagstadgade normer.

”Pay & Withdraw”-upplevelsen levererar relevans, 
tempo och pålitlighet
Utbetalningar har historiskt sett varit 
ett område där Kindred utmärker sig 
och där kundnöjdhetspoäng (dvs. 
Customer Satisfaction Score, CSAT) 
mäts systematiskt sedan 2014. 
Det är dock en ständig utmaning att 
hålla jämna steg med konkurrensen, 
den snabbrörliga finanstekni en och 
ökade kundförväntningar.

Utbetalningar har sedan 2019 varit 
en av Kindreds sju huvudsakliga 
upplevelser. Denna nya och innovativa 
organisationsmodell gör det möjligt att 
integrera funktionella supportområden 
som exempelvis kundanalys, forskning 
på användarupplevelsen, webbanalys 
och -data. Alla dessa områden bidrar 
till en bättre förståelse för våra kunder. 
Att ha ett stabil utvärderingsmått av 
kundupplevelsen för ”Pay & Withdraw”-
upplevelsen är också nyckeln till att 

förstå om vi förbättrar kvaliteten på 
upplevelsen. Förändringen lanserades förra 
året och den nya modellen har redan givit 
lovande resultat. 

Nedanstående exempel handlar om 
den nyligen gjorda lanseringen av uttag 
via Swish i Sverige. Det visar hur den 
specifika CS T-poängen, som visar 
kundens upplevelse av snabbhet vid 
uttag, förbättrades under det tredje 
kvartalet när betalningslösningen med 
Swish lanserades.

Snabba uttag (Bingo.com, Highroller, Maria Casino och Unibet) 

Ange i vilken utsträckning du instämmer eller inte instämmer i följande påståenden 
om din betalningsupplevelse? 
Mina uttag dyker snabbt upp på mitt bankkonto.

Q1 2020

Q2 2020

Q3 2020

Q4 2020

Drivande poäng 
% instämmer 
starkt/instämmer

78 %

82 %

90 %

86 %

39 %

45 %

55 %

50 %

39 %

37 %

35 %

36 %

13 %

9 %

6 %

6 %

6 %

5 %

2 %

4 %

3 %

4 %

2 %

Håller fullständigt med Instämmer Neutral Håller inte med Håller absolut inte med

4 %

87 poäng
Övergripande tillfredsställelse med 
uttag för svenska kunder
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En växande 
marknad
Kindred har goda förutsättningar att inta en 
meningsfull andel av den amerikanska 
marknadens enorma potential. Kindred tog sig 
in på den amerikanska marknaden för ett år 
sedan och har redan etablerat ett starkt fotfäste 
på en marknad som har potential att bli den 
största lokalt reglerade marknaden i världen.

Unibet i USA
Det är nu 30 månader sedan den amerikanska högsta domstolen upphävde 
Professional and Amateur Sports Protection Act (lagen om skydd av 
professionell- och amatöridrott, PASPA) och landskapet för sportspel har 
sedan dess ändrats dramatiskt. Kunder i över 20 delstater har nu möjlighet 
att lagligen satsa på spel i USA.

Det resulterade snabbt i att mer än 30 operatörer riktade in deras fokus mot 
USA. Konkurrensen skärptes snabbt från fysiska kasinon, daily fantasy-
operatörer och onlineoperatörer från både Europa till Australien.

En kort tid efter att PASPA upphävts, tog Kindred de första stegen i USA 
genom att underteckna ett avtal om marknadstillträde med Hard Rock i New 
Jersey och upprätta sitt amerikanska huvudkontor i New York.

Valet av varumärket Unibet var självklart, och är i linje med Kindreds ambition 
att bygga upp en av världens starkaste spelvarumärken. Samtidigt som 
ettårsdagen för upphävandet av PASPA inföll hade Unibet accepterat sina 
första amerikanska kunder. 

Med avsikten att utnyttja över 20 års erfarenhet och framgång i Europa, 
formades det amerikanska teamet som i grunden består av seniora 
medarbetare från Europa tillsammans med amerikansk expertis.

Vid slutet av 2020 drev Unibet online och landbaserat spel på sport och 
kasino i tre delstater (New Jersey, Pennsylvania och Indiana) och har 
villkorad tillgång till nio ytterligare delstater, vilka allihop tillsammans 
representerar en tredjedel av den amerikanska befolkningen.

LÄS MER ONLINE
kindredgroup.com/about/our-brands

55 125
aktiva kunder i 2020

GBP

23,8m
Spelöverskott

DATADRIVEN STRATEGI

kindredgroup.com
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Partnerskap och 
innovation
Partnerskap med ledande lokala 
sportvarumärken har alltid varit en central 
del av Unibets marknadsföringsstrategi 
på alla marknader och än mer i 
USA där varumärket Unibet var helt 
okänt. Ett affärspartnerskap med 
sportvarumärken i New Jersey och 
Pennsylvania var grundläggande för att 
skapa kundförtroende.

Unibet tillkännagav i 2019 
affärspartnerskap med tre ledande 
proffslag i USA: New Jersey Devils (NHL), 
Philadelphia Eagles (NFL) och Philadelphia 
Union (MLS).

Utöver standardiserade sponsorskap, 
vill Unibet alltid vara innovativ och i 
samarbete med Philadelphia Eagles, 
tillkännagav Unibet i 2020 det första 
kasinospelet någonsin som baserar sig på 
professionell idrott. 

USA står för en stor tillväxtmöjlighet och vi är 
fortfarande bara i början av vår resa.

Januari 2019
Unibet tillkännager sitt andra avtal om 
marknadstillträde, denna gång med Mohegan Sun, för 
att gå in i Pennsylvania.

Augusti 2019
Unibet öppnar sitt andra kontor i USA, denna gång i Cherry Hill, New 
Jersey, där kundtjänst-, risk- och bedrägeriavdelningen inhyses.

September 2019
Unibet kompletterar onlineutbudet i New Jersey 
genom att lägga till sin sportbok.

Senare samma månad lanserar Unibet sin första 
offline-sportbokl i USA på Mohegan Sun Pocono 
Casino i Pennsylvania.

December 2020
Unibet Interactive har över 45 anställda i USA.

Februari 2021 
Unibet samarbetar med The Quechan Tribe på Fort 
Yumas indianreservat för att få tillgång till två 
nyckelstater – Arizona och Kalifornien.

Maj 2018
Högsta domstolen upphäver PASPA och banar 
därmed väg för att stater kan reglera sportspel.

December 2017
Högsta domstolens domstolsförhandling angående 
PASPA.

September 2018
Unibet tillkännager det första partnerskapet i USA med 
Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City för erbjudandet 
om onlinekasino och sportspel i New Jersey.

Juni 2018
Unibet upprättar sitt amerikanska huvudkontor på Manhattan, New York. I 
slutet av 2018 har Unibet en personal på fyra personer baserade i USA.

Maj 2019
Unibet lanserar sitt onlinekasino i New Jersey och 
accepterar sina första amerikanska kunder.

November 2019
Unibet lanserar sina onlinesportspel och 
kasinoprodukter i Pennsylvania.

Oktober 2020
Unibet lanserar det första amerikanska kasinospelet 
någonsin som baserar sig på professionell idrott.

April 2018
Registrering av Unibet Interactive Inc. i Delaware.

Kindred beslutar att gå in på den amerikanska 
marknaden efter högsta domstolens positiva besked.

Juli 2020
Unibet lanserar i Indiana, dess tredje stat i USA.

September 2020
Unibet tillkännager ett avtal om marknadstillträde i 
flera stater med Penn National Gaming, vilket ger 
tillgång till den reglerade staten Illinois och villkorlig 
tillgång till Ohio i väntan på avtal.

Mars 2020
Unibet lanserar sin andra offline-sportbok i USA, 
i Allentown, Pennsylvania.

I slutet av 2019
hade Unibet 26 anställda på sina två kontor.

December 2019
Unibet ingår ett multistatsavtal med Caesars 
Entertainment som ger tillgång till Indiana och Iowa 
och möjlighet att addera ytterligare delstater.
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Nyckeltal
Koncernen bedömer verksamhetens prestationer regelbundet för att mäta 
resultatet och hjälpa till att genomföra dess strategi och mål.

1 130,2 m GBP
Spelöverskott

Definitio
Spelöverskottet (GWR) från sportspel definiera  
som nettovinsten eller nettoförlusten från 
spelade spel. Inom kasino och spel definiera  
koncernen spelöverskottet som nettovinsten 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.

Resultat
En imponerande tillväxt på 24 procent av 
spelöverskottet (GWR) jämfört med föregående 
år och som uppgår till över 1 miljard GBP. 
Spelöverskottet från sportspel ökade med 12 
procent och andra produkters spelöverskott 
med 35 procent när koncernen gynnades av 
sitt diversifierade p oduktutbud och tillväxt av 
aktiva kunder.

Definitio
Kapitalkostnader för immateriella tillgångar (Se 
not 11 på sidan 77).

Resultat 
Efter att inverkan av kapitaliseringen av 
spellicenskostnader under 2019 (14,9 miljoner 
GBP för att gå in på USA-marknaden) 
har kostnader för immateriella tillgångar 
minskat något jämför med föregående år. 
Koncernen fortsätter att investera kraftigt i 
utvecklingen av koncernens teknologiplattform 
för att kunna leverera den bästa tekniken till våra 
kunder. Minskningen är dock ett resultat av den 
planerade minskningen av antalet medarbetare 
och konsulter under 2020, såväl som en något 
lägre nivå av kapitalisering än förväntat.

Definitio
Rörelseresultat före avskrivningar 
och nedskrivningsförluster.

Resultat 
En kraftig tillväxt av spelöverskottet kombinerat 
med fortsatt fokus på kostnadskontroll 
inom resultaträkningens alla områden har 
resulterat i det anmärkningsvärda ökningen 
av EBITDA på 114 procent från året innan. 
Koncernen har engagerat sig i att bygga upp 
en skalbar affärsmodell som kommer att vara 
avgörande för att generera framtida tillväxt 
och EBITDA utvecklingen och som redan drar 
fördelar från insatserna under 2020.

Definitio
Belopp som styrelsen föreslagit för utdelning 
under respektive år, delat med antalet 
emitterade stamaktier.

Resultat 
Styrelsen har beslutat om en ny utdelnings- 
och återköpspolicy (se sidan 46). I linje med 
detta har styrelsen föreslagit en utdelning på 
0,330 GBP per aktie för räkenskapsåret 2020. 
Detta ska godkännas vid årsstämman 2021 och 
förväntas att uppgå till en total utdelning på cirka 
75 miljoner GBP.

Styrelsen drog tillbaka sin rekommendation 
om utdelning för räkenskapsår 2019 till följd 
av osäkerheten som orsakades av COVID-19 i 
början av 2020.

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

Resultat 
Den positiva EBITDA utvecklingen har nått hela 
resultaträkningen med resultat per aktie som 
ökat med 191 procent från föregående år och 
som fortsätter att öka aktieägarvärde. 

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

Resultat 
Eget kapital per aktie ökade under 2020 tack 
vare det starka resultat och det faktum att 
ingen utdelning betalades ut under 2020 (för 
räkenskapsår 2019) som förklarat i avsnittet 
utdelning per aktie.

0,330 GBP
Utdelning per aktie

274,2 m GBP
EBITDA¹

1,791 GBP
Eget kapital per aktie

0,728 GBP
Resultat per aktie¹

20,7 m GBP
Kapitalkostnader för immateriella 
tillgångar

2020 1 130,2

2019 912,8

907,62018 

751,42017 

2020 20,7

2019 41,4

23,52018 

20,42017 

2020 0,330

2019 0,0

0,4962018 

0,5512017 

2020 1,791

2019 1,017

1,2692018 

1,2962017 

2020 274,2

2019 128,1

202,82018 

180,32017 

2020 0,728

2019 0,250

0,5802018 

0,5162017 

Ekonomi

kindredgroup.com
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Definitio
Resultat från verksamheten i procent 
av spelöverskottet.

Resultat 
Efter en tillfällig press på både spelöverskott 
och kostnader under föregående år har 
rörelsemarginalen nu återgått till en mer normal 
nivå. Som ett resultat av denna press meddelade 
koncernen att den kommer att vidta åtgärder 
och fokusera på åtgärder för att förbättra 
kostnadseffektiviteten. Som visas i ovanstående 
resultat har koncernen agerat under 2020 och 
anser sig ha tagit betydande steg vad gäller 
att bygga upp en skalbar affärsmodell som en 
förberedelse för framtida branschändringar.

Definitio
Resultatet av denna undersökning visar i vilken 
omfattning medarbetare anser att Kindred-
koncernen har en bra medarbetarkultur.

Resultat 
Kindred har fortsatt att fokusera på att bygga 
upp en förstklassig medarbetarupplevelse under 
2020. Det har dock varit ett extremt utmanande 
år på grund av pandemin, distansarbete och 
det tidigare kommunicerade programmet för 
personalomstrukturering, vilket naturligtvis 
påverkar medarbetarengagemanget. Trots detta 
har vi ökat frekvensen för vår feedbackcykel, 
genomfört initiativ så att medarbetare känner 
samhörighet och känner sig stödda under 
denna period samt fortsatt att investera i 
ledarutveckling, mental hälsa och välbefinnande  
Trots att vår poäng minskade under 2020 är 
det fortfarande mycket positivt med tanke på 
utmaningarna vi mött. 

Definitio
Övriga driftkostnader som en procentsats av 
spelöverskottet. Övriga driftkostnader innefattar 
framförallt konsultverksamhet, anläggningar 
och resekostnader.

Resultat 
Koncernens insats för kostnadskontroll har visat 
sig vara framgångsrik under 2020. Optimering av 
konsultutgifter i koncernen såväl som naturliga 
tillfälliga minskningar av både anläggnings- och 
resekostnader som ett resultat av COVID-19-
restriktioner, har resulterat i en minskning av 
andra driftkostnader. Tillsammans med den 
betydande tillväxten av spelöverskottet har detta 
resulterat i en minskning med 2 procentenheter 
sedan föregående år.

Definitio
En aktiv kund är en kund som har lagt minst ett 
spel under det senaste kvartalet.

Resultat 
Rekordhöga kundsiffror uppnåddes under 
det fjärde kvartalet 2020, med en tillväxt på 
11 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. 
Trots en mindre nedgång i antalet aktiva 
kunder tidigare under året (ett resultat av hur 
COVID-19 påverkade sportevenemang) har 
koncernen därefter gynnats av optimeringen 
av dess marknadsföringsstrategi och kostnader 
och stöddes av den allt snabbare övergången 
från offline- till onlinespel som ett resultat 
av pandemin.

Definitio
Nettokassaflöde genererat från löpande 
verksamhet, exklusive förändringar i 
kundtillgodohavanden, minus kassaflöde från 
investeringsaktiviteter (inklusive förvärv) samt 
leasingbetalningar delat med antalet stamaktier 
på balansdagen.

Resultat
Den betydande ökningen från föregående år är 
främst drivet av ökningen av EBITDA under året, 
vilket har ökat koncernens kassaflöden.

6 %
Övriga kostnader, andel av 
spelöverskott (GWR)1,2

1,162 GBP
Fritt kassaflöde per akti 2,3

1 781 617
Aktiva kunder under årets sista 
kvartal

18 %
Rörelsemarginal1

1  Resultaten för 2017 och 2018 rapporterades innan 
antagandet av IFRS 16, ”leasingar” 1 januari 2019 och 
kan därför inte direkt jämföras med siffrorna från år 2019 
och 2020.

2 Se not 29på sidorna 88 och 89 för avstämning av 
koncernens alternativa resultatåtgärder med de mest 
direkt jämförbara åtgärderna som redovisas i enlighet 
med IFRS. 

3 Kassaflödesbalansen som används i ovanstående 
beräkningar har uppdaterats för att ta bort vissa 
punkter som påverkan jämförbarheten som 
ingår i nettokassaflödet som genereras från den 
löpande verksamheten.

82 %
Procentandel av Kindred-medarbetare 
som anser att ”Kindred är en utmärkt 
arbetsplats”

2020 18

2019 8

172018 

182017 

2020 82

2019 88

2018 87

2017 82

2020 6

2019 8

82018 

92017 

2020 1,162

2019 0,211

0,6822018 

0,7222017 

2020 1 781 617

2019 1 603 903

2018 1 568 574

2017 1 329 124

Icke-finansiella
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Hållbarhet på Kindred
Vår hållbarhetsstrategi definierar Kindred-koncernens prioriteringar kring vårt 
hållbarhetsarbete och tydliggör våra ambitioner och åtaganden inom fem 
prioriterade områden: ansvarsfullt spelande, upprätthålla integriteten, 
regelefterlevnad, medarbetarfokus och bidra till samhället.

Transformation av spel
Vår vision är att spelande ska vara 100 
procent lustfyllt, för alla. Under 2020 
såg vi över vår syftesbeskrivning för att 
bättre spegla våra långsiktiga ambitioner. 
Vårt nya syfte är att vi ska ”transform 
gambling by being a trusted source of 
entertainment that contributes positively 
to society.”

Vi eftersträvar att ge spelare en överlägsen 
upplevelse samtidigt som de känner sig 
trygga och säkra. Genom att investera i 
beteendeforskning, tekniker för prediktiv 
artificiell intelligens (AI), ett sunt ekosystem 
för sport samt lokala samhällsinitiativ, 
tillför vi värde till de samhällen där vi är 
verksamma. Detta genom att bidra till 
bättre hälsa, välbefinnande och andra
långtgående positiva effekter. 

Genom att göra rätt och förtjäna förtroende 
upprätthåller vi verksamheten, stödjer 

branschen och fördjupar vår påverkan. 
För att lyckas med detta samverkar vi med 
en rad olika intressenter. Samarbeten och 
partnerskap är centralt för att vi ska 
kunna leverera på vår hållbarhetsstrategi 
och hållbarhetsmål.

Främja hållbar tillväxt
Hållbarhet utgör hjärtat i Kindreds 
affärsverksamhet och vi ser ett stort värde 
i att leverera hållbar tillväxt och delat värde 
för våra kunder, aktieägare, medarbetare 
och samhället. Vårt fokus, att driva en 
hållbar verksamhet, säkerställer att vi 
behåller den rättsliga och sociala licens 
som krävs för vår kärnaffär samt behålla 
våra kunders förtroende. Sunda, långvariga 
kundrelationer och att vara en positiv 
bidragsgivare till lokalsamhället är en viktig 
konkurrensfördel. Genom att fortsätta 
utveckla denna och agera ansvarsfullt idag 
förbättras våra möjligheter att göra bra och 
ansvarsfulla affärer i morgon.

Höjdpunkter inom hållbarhetsarbetet 2020

Under 2020 lanserade vi ett 
spännande samarbete med Zafty 
Intelligence där AI används för att 
minska spelberoende.

Under 2020 blev vi en del av den 
första europeiska uppförandekoden 
för ansvarsfull reklam för 
onlinespel, framtagen av European 
Gaming and Betting Association 
(EGBA).

Vi är stolta över att vara den första 
speloperatör som har utvecklat och 
lanserat ett publikt nyckeltal för att 
transparent kunna visa utvecklingen 
av den procentandel av 
spelöverskottet som härrör från osunt 
spelande.

För att bidra till att begränsa den 
globala uppvärmningen har vi tagit 
fram vetenskapligt baserade mål för 
våra utsläpp år 2023.

Ett internt stödprogram kallat 
Kindred Hive har tagits fram för att 
stötta alla medarbetare som arbetar 
hemifrån och för att förbättra den 
mentala hälsan under pandemin.

Tillsammans med European Football 
for Development Network (EFDN) 
lanserade vi FairSport4All och under 
året har fotbollsklubbar i hela Europa 
utbildats i hur man kan mot motverka 
matchfixning.

Vårt bug bounty-
program har 
offentliggjorts på 
plattformen HackerOne 
för att göra våra 
varumärkens 
webbplatser säkrare.

Prioriterade områden
Vi tror att en framgångsrik verksamhet 
handlar om att framtidssäkra affären 
för att bli långsiktigt ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbar. För oss 
innebär det att vi ständigt genomför 
förbättringar och tar ansvar för vår 
verksamhet. Vi sätter därför ribban högt 
för vårt hållbarhetsarbete med långsiktiga 
ambitioner och utmanande mål.

Fem prioriterade områden hjälper oss att 
hålla rätt kurs: 

 – Ansvarsfullt spelande

 – Upprätthålla integriteten

 – Regelefterlevnad

 – Medarbetarfokus 

 – Bidra till samhället

52 %
lägre koldioxidutsläpp per 
medarbetare.Vi är stolta över att vårt CDP 

(tidigare Carbon Disclosure 
Project)-betyg har förbättrats 
till B.
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Ambitioner och åtaganden
Kindred har definier t tre långsiktiga ambitioner 
för att driva vårt hållbarhetsarbete framåt: 

 – År 2023 vill vi att 0 % av spelöverskottet 
ska komma från osunt spelande

 –  År 2023 vill vi uppnå en jämn 
fördelning mellan män och kvinnor i 
ledande positioner

 –  År 2023 är vi fast beslutna att 
100 % av vår el ska komma från 
förnybara energikällor

Vi tar även fram kortsiktiga åtaganden 
inom varje prioriterat hållbarhetsområde, 
vilka vi årligen rapporterar om i 
vår hållbarhetsrapport. 

I  DENNA ÅRSREDOVISNING HAR VI  GETT EN ÖVERSIKT AV HÅLLBARHETSARBETET I 
KINDRED-KONCERNEN. UTÖVER DENNA RAPPORT PUBLICERAR KINDRED-KONCERNEN EN 
OMFATTANDE HÅLLBARHETSRAPPORT FÖR 2020 VILKEN KAN LÄSAS OCH LADDAS NED PÅ 
VÅR WEBBPLATS www.kindredgroup.com

Uppdaterad väsentlighetsanalys 2020
Under hösten 2020 har vi genomfört vår 
andra väsentlighetsanalys. Analysen hjälper 
oss att definiera, bestämma och prioriter  
de frågor som har störst betydelse för 
oss och våra intressenter. I likhet med 
väsentlighetsanalysen från 2017 är 
ansvarsfullt spelande och spelarskydd, 
cybersäkerhet, kunddataintegritet och 
bekämpning av penningtvätt rankade 
som de mest väsentliga områdena. 
Intressentdialogerna genomfördes i 
form av djupintervjuer och webbenkäter 
på fem marknader. Intressenter som 
deltog i väsentlighetsanalysen var kunder, 
medarbetare, ägare, investerare, affärspartners 
och branschorganisationer.

Bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling
FN:s globala mål för hållbar utveckling består av 17 mål som tillsammans utgör en plan för en bättre och mer hållbar framtid år 
2030. Kindred har identifierat t e prioriterade globala mål, till vilka Kindred bidrar mest, samt fyra stöttande globala mål. I början 
av 2020 utarbetade vi nyckeltal för varje globalt mål och länkade dessa till våra egna hållbarhetsmål. Läs mer om detta i vår 
hållbarhetsrapport 2020. 

Ansvarsfullt  
spelande

Upprätthålla 
integriteten

Regelefterlevnad Medarbetarfokus Bidra till 
samhället

Externa ackrediteringar och 
medlemskap

 – MSCI ESG Rating: AAA

 – Carbon Footprint Standard 

 – Nasdaq – ESG Transparency Partner

 – CDP: B

 – Great Place to Work: Storbritannien

 – Great Place to Work: Australien

 – Best Workplaces in Tech: Storbritannien
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Spel ska bara vara underhållning. 

En majoritet av kunderna använder våra 
produkter inom sportspel, kasino och andra 
typer av spel på det sätt som de är avsedda. 
Det innebär dock att det finns en liten ande  
av kunderna som inte använder produkterna 
på det sätt som det är tänkt.

Vi är medvetna om vårt ansvar som 
speloperatör och vi tänker göra allt som vi 
rimligen kan för att förhindra och minimera 
de skador som uppstår av spelande. 
Ett aktivt och välfungerande samarbete 
med branschens alla aktörer är avgörande, 
liksom tekniska framsteg och hållbara 
regleringar som säkerställer att kunderna 
spelar på licensierade marknader.

Under 2020 har vi tagit viktiga steg 
för att uppfylla vår ambition att 
noll procent av våra intäkter ska 
komma från osunt spelande år 2023. 
Spelsäkerhet är av högsta prioritet och det 
ämne som diskuteras mest bland de flesta 
speloperatörer. Det finns dock äldigt lite 
data inom detta område. För att främja 
en öppen och ärlig diskussionen har vi 
som första speloperatör valt att publikt 
rapportera den andel intäkter som kommer 
från högriskkunder. 

Dessa nyckeltal kommer att uppdateras 
regelbundet och publiceras på vår 
hemsida tillsammans med en uppföljning 
av koncernens hållbarhetsarbete. 
Därutöver har vi under året fortsatt att 
utveckla vårt spelarövervakningssystem 
PS-EDS (Player Safety – Early Detection 
System), vilket uppmärksammar tidiga 
tecken på problematiskt spelande.

I oktober 2020 anordnade Kindred-
koncernen den femte årliga konferensen 
om hållbart spelande (Sustainable 
Gambling Conference) i Stockholm. 
Konferensen bygger på idén att samla 
de mest skarpa hjärnorna inom olika 
områden för att diskutera hur vi kan 
arbeta tillsammans för att säkra en hållbar 
spelindustri. Med anledning av 2020 
års pandemi genomfördes konferensen 
online med närmare 700 anmälda 
deltagare, samtliga fokuserade på hur 
onlinespelindustrin kan dra fördel av 
tekniska framsteg för att bygga upp en mer 
hållbar framtid.

Under 2021 kommer Kindred samarbeta 
med European Association for the Study 
of Gambling, EASG, och lansera appen 
”Bettor Time”. Appen vänder sig till kunder 
och är avsedd att hjälpa till med att 
upptäcka tidiga tecken på spelberoende 
hos användarna. Bettor Time utvecklas 
av Zafty Intelligence, ett ledande företag 
inom mobila hälsoundersökningar, 
som använder egenutvecklad 
maskininlärningsprogramvara för 
att identifiera unika förändringar i
användarbeteenden som är kopplade till 
problem med psykisk ohälsa. 

Slutligen har vi ett nära samarbete med 
ett brett spektrum av intressenter för att 
undersöka nya och innovativa sätt att 
utveckla våra insatser för ett ansvarsfullt 
spelande. Vår erfarenhet är att ett 
samarbete mellan forskare och operatörer 
kan främja forskningen inom ansvarsfullt 
spelande och vi är därför involverade i en 
rad olika forskningsstudier samt sponsrar 
ett antal doktorandutbildningar.

Höjdpunkter
Spel ska vara 100 
procent lustfyllt

12 %
av våra kunder använder icke-
obligatoriska kontrollverktyg

76 %
av våra kunder får ett sundare 
förhållande till sitt spelande 
efter den första upptäckten

690
anmälda deltagare till 
2020 års Sustainable 
Gambling Conference

97 %
av våra medarbetare 
slutförde utbildning om 
ansvarsfullt spelande

Ansvarsfullt  
spelande

kindredgroup.com
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Integritet vilar på två pelare: integritet 
i sportspel och integritet på Kindreds 
plattform med hänsyn till cybersäkerhet 
och skydd av kunddatauppgifter. 

Att upprätthålla integriteten betyder att 
vi säkerställer att spelverksamheten 
drivs på ett rättvist och transparent 
sätt, utan vadslagningsrelaterad 
korruption. Integritet i spelandet är 
viktigt eftersom brister skulle innebära 
risker för sporten, idrottare och fans, 
givet dess skala och popularitet runt om 
i världen. Därför vill vi alltid agera med 
integritet och rättvisa i allt vi gör för att 
förtjäna kundernas, myndigheternas och 
samhällets förtroende. 

Vi driver ett buggbelöningsprogram, bug 
bounty programme, genom vilken vi 
bjuder in utvalda säkerhetsforskare att 
testa säkerheten på våra varumärkens 
olika webbplatser i syfte att upptäcka 
svagheter innan de utnyttjas av aktörer 
med ont uppsåt. Vi offentliggjorde detta 
program i februari 2020 på plattformen 
HackerOne och vi arbetar på att ständigt 
bredda dess räckvidd till att täcka alla 
våra marknadsinriktade varumärken 
och tjänster.

Vi är föremål för stränga regler och 
bestämmelser i alla länder där vi har 
licenser, regelefterlevnad är sålunda en 
förutsättning för vår verksamhet. 

Vår ambition är att säkerställa att vår 
verksamhet fortsätter att möta högsta 
yrkesmässiga, regelmässiga och etiska 
standard, i en starkt reglerad bransch. 
Eftersom varje lokal licens har sina 
specifika lagstiftade, operati a och 
kommersiella krav, har Kindred under årens 
lopp investerat mycket i regelefterlevnads- 
och styrningsfunktioner. För närvarande 
har vi mer än 150 medarbetare i 
företaget som arbetar med denna del av 
verksamheten. Under 2020 genomförde 
Kindred totalt 18 externa revisioner i 
koncernens licenskrävande aktiviteter, i 
enlighet med licensvillkoren (2019:17). 
Inga brister i efterlevnad anmärktes. 

Vi tar det brottsförebyggande arbetet på 
största allvar. Våra system och kontroller 
är utformade för att hålla penningtvätt 
och andra typer av brott borta från vår 
plattform i flera jurisdiktioner. Vi begär att 

alla våra medarbetare regelbundet deltar 
i anti-pengatvättutbildning (AML) och 
erbjuder fortbildning för de grupper som 
har i uppdrag att upptäcka och förhindra 
penningtvätt. Dessutom har Kindred 
en Group Money Laundering Reporting 
Officer som egelbundet uppdaterar vd och 
koncernchef om individuella fall.

Eftersom vi är ett digitalt företag sker 
alla transaktioner online. Vi har flera 
system som övervakar varje enskild 
transaktion för att fastställa risk och vi 
kräver att högriskkunder förser oss med 
information om deras finansieringskälla.
Aktiviteter med högre risk kontrolleras 
av ett särskilt team som jobbar med 
riskminimering i form av grundlig 
kundgranskning och nödvändiga åtgärder. 
Om en kunds aktivitetsnivå fastställs 
innebära hög risk, görs en intern riskrapport 
och om ytterligare efterforskningar 
indikerar att det kan handla om försök till 
pengatvätt rapporterar vi till den nationella 
ekonomiska utredningsenheten på den 
specifika marknaden

Höjdpunkter
Vi strävar alltid efter att agera 
med integritet och rättvisa i 
allt vi gör. Det är så vi förtjänar 
kundernas, myndigheternas och 
samhällets förtroende

97 %
av våra medarbetare 
har slutfört utbildningen 
om informationssäkerhet

61
säkerhetsrisker identifierades

19
sportspelshändelser 
rapporterades som misstänkta 
av Kindred

10
medarbetare utnämndes till 
certifierade Pri acy Champions

Höjdpunkter
Vår ambition är att säkerställa 
att vår verksamhet fortsätter 
att möta högsta yrkesmässiga, 
regelmässiga och 
etiska standard

272m GBP
i skatt generade till myndigheter 
(bolagsskatter, moms, 
spelskatter)

18
externa revisioner och inga 
brister i efterlevnad anmärktes

60 %
spelöverskott från lokalt 
reglerade marknader 

439
misstänkta fall av pengatvätt 
rapporterades in av Kindred 
till myndigheter

På Kindred vet vi att samarbete är 
nyckeln i arbetet mot riggade matcher. 
Vi samarbetar med styrande organ, 
branschföreningar, sportklubbar och 
myndigheter för att dela data och 
erfarenhet. Tillsammans med European 
Football for Development Network (EFDN) 
lanserade vi FairSport4All som fokuserar 
på lösningar mot riggade matcher. Se sidan 
24 för mer information om Kindreds 
metoder för att bekämpa riggade matcher.

En av våra främsta prioriteringar som ett 
digitalt företag är att följa praxis samt lagar 
som den allmänna dataskyddsförordningen 
(GDPR). Detta återspeglas i vår interna 
policy om sekretess och dataskydd som 
täcker alla kunder, kanaler, varumärken, 
produkter, plattformar, leverantörer och 
transaktioner. Det är avgörande för vår 
fortsatta framgång att våra medarbetare 
är noggranna och uppmärksamma. 
Vi genomför årligen utbildningar i 
cybersäkerhet och informationssäkerhet, 
samt en årlig obligatorisk utbildning i vad 
GDPR betyder för vår affär, våra policyer 
och processer. Dessa utbildningar omfattar 
alla Kindred-medarbetare och leverantörer. 
Under 2020 slutförde 97 % våra anställda 
utbildningen i informationssäkerhet.

Upprätthålla  
integriteten

Regelefterlevnad
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Kindreds framgång drivs av våra 
medarbetare. I syfte att stödja och driva 
koncernens långsiktiga strategiska mål, 
syfte och affär behöver vi attrahera och 
behålla de bästa individerna, vilket förblir 
en viktig prioritering för oss. En central 
aspekt i detta arbete är att erbjuda en 
förstklassig medarbetarupplevelse.

Vi främjar en lärande kultur genom att 
investera i medarbetarutveckling från dag ett. 
För att kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter 
som är både facilitator- och medarbetarledda 
har vi ett starkt internt nätverk. ”Kindred 
Academy” erbjuder våra medarbetare 
möjligheten att förvärva ny kompetens, 
expertis och kunskap, och bidrar till att 
utvidga medarbetarnas interna och 
externa nätverk. 

Under 2020 lanserade vi vårt 
ledarskapsprogram, ”Kindred Alchemy”. 
Programmet har högt ställda mångfaldskriterier 
för att säkerställa en jämn könsfördelning 
bland programdeltagarna. Kriterierna har 
verifierats v en extern expert för att 
garantera opartiskhet.

2020 har i många avseenden varit ett 
exceptionellt år. Pandemin har resulterat 
i att medarbetare arbetar hemifrån, 
vilket ställde Kindred inför en ny typ av 
utmaning och ansvar som arbetsgivare, att 
säkerställa att alla mår bra utan att kunna 
träffas personligen.

Som ett stöd för våra medarbetare har vi 
rullat ut ett globalt stödprogram, ”Kindred 
Hive”. Konceptet baseras på att alla kan 
bidra till och stödja varandra i ett socialt 
sammanhang. Programmet består av 
moduler som bygger på grundläggande 
vanor för att må bra och klara av 
nedstängningar i samhället. Det är 
uppbyggt runt psykiskt välbefinnande
och ger våra medarbetare verktyg för att 
analysera och förbättra deras mentala 
hälsa, för dem själva och människorna runt 
omkring dem. Det har också etablerats 
interna kollegiala nätverk, såsom Black, 
Asian, Minority Ethnic & Allies, LGBTQ+ & 
Allies, föräldrar och singlar. Under 2021 
kommer vi rulla ut flera kampanjer inom 
ramen för de olika nätverken.Vi förbereder 
kampanjer för dessa nätverk och de 
kommer att rullas ut under 2021.

Höjdpunkter
Vi strävar efter att bli ett av 
världens högst rankade företag 
sett till medarbetarengagemang 

1 144 686
aktier tilldelades 
våra medarbetare

95 %
av våra medarbetare känner att 
de behandlas rättvist oberoende 
av ålder, etniskt ursprung och 
sexuell läggning

62
nationaliteter

Medarbetar- 
fokus

kindredgroup.com
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Anställda per kön, ledande 
befattningshavare chefer (%), 2020 

Anställda per ålder (%), 2020

 Kvinna 19 %

 Man 81 %

 <30 år 28 %

 31–40 år 49 %

 >41 år 23 %



Vårt lokala cateringteam på Malta, redo att leverera 600 måltider till lokal vårdpersonal som arbetar med COVID-19.

Vår långsiktiga ambition är att bidra 
till våra samhällen med kunskapen och 
resurserna som krävs för att bygga en 
bättre framtid.

Vi gör det genom meningsfulla partnerskap 
med lokala och globala organisationer 
samt genom att, där det är möjligt, se till 
att 100 procent av den energi vi köper 
kommer från förnybara källor år 2023.

Då vi är ett företag med verksamhet 
online, kommer vår klimatpåverkan 
främst från energiförbrukning och 
affärsresor. För att leva upp till 
Greenhouse Gas Protocol Corporate 
Standard använder vi en tredje part för att 
rapportera koncernens koldioxidutsläpp. 
Vi rapporterar vår klimatpåverkan i vår 
årliga hållbarhetsrapport och genom 
CDP (tidigare Carbon Disclosure Project). 
Vår CDP-betyg indikerar koncernens 
förmåga att övervaka och kvantifiera åra 
koldioxidutsläpp. Under 2020 uppnådde 
Kindred ett B, vilket är en förbättring från 
föregående år (2019: B-). Vi har också satt 
upp vetenskapsbaserade mål för våra 
koldioxidutsläpp. Målen har framarbetats 
med stöd från utomstående experter och 
i enlighet med riktlinjerna framtagna av 
Science-Based Target initiative, SBTi.

Under 2020 genomförde våra varumärken 
och kontor flera initiativ för att stödja 
deras lokalsamhällen till följd av pandemin, 
genom att exempelvis donera vinsten 
från den virtuella Grand National till den 
brittiska välgörenhetsorganisationen NHS 
Charities Together. På Malta lagade det 
lokala cateringteamet ungefär 30 000 mål 
mat till lokala sjukhus, öns hemlösa via 
organisationen Knights of Malta samt 
till migranter.

Som en del av vår sponsring av ligorna 
i Svensk Elitfotboll har Kindred slutfört 
finansieringen v fotbollsklubbarna som 
är del av initiativet ”Hemmaklubben”. 
Under året har 20 miljoner kronor 
betalats ut för att stötta klubbarna i deras 
fortsatta utveckling.

Höjdpunkter
Vi strävar efter att förse de 
samhällen där vi är verksamma 
med den kunskap och resurser 
som krävs för att bygga en 
bättre framtid.

52 %
lägre koldioxidutsläpp 
per medarbetare

100 %
av våra rapporterade 
koldioxidutsläpp kompenserades

Bidra till 
samhället
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Kindred-koncernens koldioxidutsläpp

Ton koldioxidutsläpp
2019/201 2018/191 2 2017/181 2

Område 1 – anläggningsdrift (ton koldioxidekvivalent) 44,3 111,0 12,1

Område 2 – inköpt nätel (ton koldioxidekvivalent) 1 939,1 2 260,9 2 329,4

Område 3 – indirekta utsläpp inklusive resor (ton koldioxidekvivalent) 855,3 3 882,2 3 938,2

Totalt 2 838,7  6 254,1 6 279,7

Kvot för koldioxidekvivalent (ton per anställd) 1,76 3,73 4,29

Kvot för koldioxidekvivalent (ton per miljoner GBP i spelöverskott) 2,64 6,85 6,93

1 För att säkerställa att uppgifter om koldioxid samlas in vid rätt tidpunkt och på ett korrekt vis, ligger rapporteringsåret för koldioxid en månad före räkenskapsåret.

2  Under 2019/20 räknades antalet medarbetare den 30 november 2020 för att ligga i linje med rapporteringen av koldioxidutsläpp, samtidigt som utsläppen beräknats med 
mer noggranna utsläppsfaktorer. Det innebär att jämförande mått för 2017/18 och 2018/19 har omberäknats därefter. Läs mer om utsläppsfaktorer i noterna om hållbarhet 
I 2020 års hållbarhetsrapport.



Schema över analys och rapportering av misstänkt vadhållningsverksamhet

Integritet inom vadhållning hos Kindred
Kindred ser matchfixning som ett fokusområde för hållbarhet.

Miljarder människor runt om i världen 
är engagerade i att delta i och titta 
på sport. Om oförutsägbarheten i ett 
sportevenemang försvinner äventyras 
dock hela engagemanget. När det 
rör vadhållning är matchfixning ven 
ett hot mot vår bransch, eftersom de 
skapar en osäkerhet kring hur hederliga 
sportevenemang egentligen är. Detta leder 
inte bara till ett minskat intresse för 
våra vadhållningsprodukter utan kan i 
slutänden orsaka att hela sportspelskedjan 
blir lidande.

Det är därför mycket viktigt att enskilda 
operatörer tar sitt ansvar gentemot 
samhället och vår bransch och bidrar till 
att bekämpa detta problem. Detta kan 
endast ske om vi samarbetar för att främja 
reglerad och sund spelverksamhet som 
bekämpar matchfixning. egleringar som 
försämrar spelupplevelsen kanaliserar 
dock vadhållningsaktiviteter alltmer 
utanför det reglerade systemet och gör det 
svårare att bekämpa fixade matcher på et  
organiserat och effektivt sätt.

Kindred tillämpar filosofin om du ser 
något, säg något”. Misstänkt vadslagning 
kommer alltid att rapporteras på tre nivåer: 
till relevant lokal myndighet, till relevant 
sportorgan och till International Betting 
Integrity Association (IBIA). 

IBIA, tidigare känd som ESSA, är 
integritetsansvarig för den reglerade 
vadhållningsbranschen och 
rapporterar samlade uppgifter om 
misstänkta vadhållningshändelser till 
tillsynsmyndigheter och idrottsförbund. 
IBIA har ett nära samarbete med många 
av världens ledande idrottsförbund, t.ex. 
Internationella olympiska kommittén, 
FIFA och UEFA. Dessutom har IBIA 
undertecknat ett samförståndsavtal 
(Memoranda of Understanding, MoU) med 
spelmyndigheter för att säkerställa att 
relevant information delas med respektive 
myndigheter så snart som möjligt. År 2020 
bedömdes 270 evenemang vara misstänkta 
och rapporterades till myndigheterna.

Bevisning från IBIA:s övervaknings- 
och larmplattform är grunden för 
ett strategiskt tillvägagångssätt. 
Ingående forskningsrapporter och 
policydokument delas regelbundet 
med beslutsfattare. 

Under årens lopp har IBIA också stöttat 
utbildningen av spelare och annan 
sportpersonal eftersom detta är nyckeln till 
att skydda sportens integritet. 

Under året har det samarbete Kindred 
lanserade 2019 med European Football 
for Development Network (Europeiska 
nätverket fotboll för utveckling, EFDN) 
fortlöpt, med målet att främja fotbollens 
roll som ett verktyg för social utveckling. 
Kindred kommer att arbeta med EFDN som 
samarbetspartner för projektet Fair Sport 
4 All, med syfte att utbilda professionella 
fotbollsspelare i ämnet integritet inom 
vadhållning, för att förhindra matchfixning
bland de över 70 medlemmarna i 
EFDN:s gemenskap.

Ett positivt bidrag till samhället är av 
avgörande betydelse för Kindred. 
Sponsoravtal är inte bara ett sätt för Kindred 
att finansiera sporter, det är också ett 
tillfälle att samarbeta med sporten för att 
utveckla en starkare integritet. 2020 var 
det första året i ett sexårigt samarbete 
med Svensk Elitfotboll, vilket är det mest 
omfattande sponsoravtal som Kindred 
någonsin ingått. Samarbetet med Sveriges 
två främsta fotbollsligor innebär att en 
integritetsansvarig utses i varje klubb med 
en riktad utbildning i ansvarsfullt spelande 
och integritet inom vadslagning. Att höja 
standarden bland, och ytterligare utbilda, 
alla intressenter kommer att resultera i att 
integriteten bevaras inom sporten.

Nationell 
spelmyndighet

Sportorganisationer

Medlemmar  
i IBIA

Steg 1
Varning för 
misstänkt 
aktivitet

Steg 1
Varning för 
misstänkt 
aktivitet

Steg 2:
Marknadsavsökning: 
”Har någon sett 
något ytterligare?”

Steg 3
Svar från medlemmar och 
analys av IBIA

Steg 4
Varning till 
marknaden (alla 
medlemmar 
inklusive Kindred) 

Steg 5
Varning till intressenter: 
Operatör till nationella 
spelmyndigheter, polisen 
och sportorgan

Steg 5
Varning till intressenter: 
IBIA baserat på samförståndsavtal 
(Memoranda of Understanding, MoU) 
med sportorganisationer och 
myndigheter
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Risker identifieras genom processen som beskrivs i diagrammet neda

Riskhantering och 
berörda parter

Revisionskommittén Kindred-koncernens 
styrelse

Riskhanterings- och  
internrevisionsteam

Au
g/

ok
t

Riskbedömning
Identifiera och bedöma
huvudrisker i Kindred-
koncernen

Riskövervakning
Arbeta med berörda parter 
för att uppdatera risker

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

N
ov

/d
ec

Riskreduceringsplaner
Arbeta med berörda parter 
på riskreduceringsplaner

Godkänna internrevisionsprogrammet
Uppdatera och vid behov lägga till revisionsprojekt

Granskning av huvudrisker och riskhanteringsprocessen

Granska huvudrisker 
och godkänna

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

Ja
n/

ap
r Riskövervakning

Arbeta med berörda parter 
för att uppdatera risker.

Granskning av huvudrisker och riskhanteringsprocessen
Granska internrevisionsprogrammet

Granska det reviderade internrevisionsprogrammet

Diskutera uppdateringar med internrevisionen

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

M
aj

/ju
l

Riskövervakning
Arbeta med berörda parter 
för att uppdatera risker.

Granskning av huvudrisker och riskhanteringsprocessen
Granska internrevisionsprogrammet

Granska det reviderade internrevisionsprogrammet

Diskutera uppdateringar med internrevisionen

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

Risk och riskhantering

Med tanke på osäkerheten i världen 
på grund av COVID-19 samt att 
spelindustrin fortsätter att stå inför flera 
utmaningar, förblir riskhanteringens 
betydelse av yttersta vikt för Kindred-
koncernen. En god riskhantering gör 
att koncernen har ökat förtroende för 
att uppnå önskade resultat, kan hålla 
risker på acceptabla nivåer samt kan 
ta väl underbyggda beslut när nya 
möjligheter dyker upp. Detta leder till 
mindre störningar, mindre osäkerhet 
och bättre beslutsfattande med den 
föränderliga riskprofilen.

Riskstyrning
Styrelsen har, via revisionskommittén, 
det övergripande ansvaret för 
riskhanteringsprocessen och riskstyrningen. 
Koncernledningen ansvarar, med styrelsens 
godkännande, för att identifiera, ut ärdera 
och hantera koncernens interna risker.

Oberoende Ansvariga för riskprocessen 
utvärderar och övervakar risker 
i hela koncernen, oberoende 
av verksamhetsområde.

Ansvarsfull ledning Ansvariga för att ha 
en helhetsbild av koncernens risker och på 
ett konsekvent sätt bedöma risker inom 
alla verksamhetsområden.

Affärsverksamhet Riskfunktionen 
bör konsulteras för att granska och 
utvärdera risker.

Fortlöpande utvärdering Riskfunktionen 
granskar fortlöpande risker för 
att ta hänsyn till förändringar av 
marknadsomständigheter samt utvecklingen 
inom koncernens verksamhetsområden.

Regelbunden övervakning Riskfunktionen 
samarbetar tätt med berörda parter 
i organisationen för en regelbunden 
övervakning av risker.

Riskhanterings- och internrevisionsteamen 
granskar effektiviteten i de kontroller 
som ska minska riskerna och 
rapporterar regelbundet resultaten 
till revisionskommittén.

Riskhanteringsprocess
Kindred-koncernens riskhanteringsprocess 
fastställer att en riskbedömning 
ska utföras årligen. Den årliga 
riskbedömningen påbörjades i augusti 
och riskhanteringsfunktionen arbetade 
tillsammans med verksamheten för att leda 
en riskbedömning över hela koncernen och 
fånga de relevanta riskerna. 

Flera initiativ i koncernen har genomförts 
för att utföra riskbedömningen och 
identifiera och ut ärdera de relevanta 
riskerna. Data fångas upp och 
sammanställs i riskrapporten, vilken 
utvärderas årligen av revisionskommittén 
och styrelsen.

Riskhantering tilldelas till relevanta berörda 
parter i organisation för att implementera 
relevanta åtgärder med hjälp och stöd 
från riskhanteringsfunktionen.

Detta gör det möjligt för koncernen att:

 –    kartlägga och förutsäga 
identifierbara ris er och regelbundet 
uppdatera bedömningar,

 –  prioritera riskerna i förhållande 
till koncernens strategi 
och riskbenägenhet,

 –  allokera åtgärder för att hantera risker,

 –   utveckla och implementera riktlinjer och 
riskhantering, samt

 –  erbjuda utbildning och support 
och regelbundet kontrollera 
processens effektivitet.

Huvudsakliga risker
Kindred-koncernen delar upp de 
huvudsakliga riskerna i allmänna risker och 
branschspecifika ris er. Allmänna risker 
kan delas in i följande områden:

 –   Strategiska

 –  Operativa

 –  Finansiella (se not 2C på sidorna 70 och 71)

 –  Regelefterlevnad
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Huvudrisker och osäkerhetsfaktorer
Tabellerna nedan visar några av de risker som skulle kunna få konsekvenser 
för koncernens framtida utveckling. Riskerna har inte ordnats efter betydelse 
eller eventuella ekonomiska konsekvenser för koncernens vinst eller finansiella 
position.

Risk Riskminskning
Icke-hållbar lagstiftning
Om viktiga eller nya marknader antar icke hållbara 
regleringsmodeller med höga skatter och/eller avsevärda 
produktbegränsningar är det svårt att bedriva en 
lönsam verksamhet.

Koncernen har en löpande dialog med tillsynsmyndigheter och lagstiftare 
på våra kärnmarknader och informerar om nya eller uppdaterade regelverk 
för att hjälpa till att skapa en hållbar reglering som är i linje med kundernas 
efterfrågan och verkligheten på den gränsöverskridande digitala marknaden. 
Koncernens efterlevnad av befintliga fö ordningar är inbäddad i den bredare 
organisationen och granskas regelbundet av externa organ.

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

Risken minskas genom att minska beroendet av enskilda leverantörer där 
detta är kommersiellt gångbart och arbeta med flera tredjepartsleverantörer. 
På så vis kan koncernen minska risken för att leverantörer inte verkar på ett 
effektivt sätt.

Varumärkets rykte
Kindred har under årens lopp byggt upp ett rykte som bygger 
på starka grunder, inklusive dess åtagande att vara en 
ansvarsfull partner med fokus på efterlevnad, säkert spelande 
och spelarhållbarhet. Detta skapar i slutändan en trygg och 
säker spelupplevelse för Kindreds kunder genom dess många 
varumärken. Varumärkets rykte finns i allt Kind ed gör och i viss 
mån även i branschen i allmänhet. Även om det är en bred och 
oförutsägbar risk kan en sådan risk i slutändan påverka intäkter, 
investeringar och aktieägarvärde.

Koncernen är fortfarande en ledande aktör inom branschen, särskilt när det 
gäller ansvarsfullt spelande, genom flera initiativ som fokuserar på ett säkert 
spelande och hållbar spelutveckling. Koncernen avser också att fortsätta 
sina insatser på flera andra områden. Dessa inkluderar undersökningar av 
varumärkesuppfattningen, undersökningar om varumärkets rykte och andra 
branschanalyser såväl som att fortsätta att utveckla viktiga initiativ på sina 
viktigaste marknader och därmed minska risken för varumärkets anseende.

1. Strategiska  
risker

Risk Riskminskning
Försök till externa säkerhetsintrång
Kindred-koncernens kunduppgifter, inklusive känsliga 
uppgifter som lösenord och/eller bankuppgifter, kan läcka 
ut till allmänheten till följd av internetattacker eller svag 
intern säkerhet.

Koncernen uppfyller kraven för ISO 27001-certifikat och kommer att fo tsätta 
att förbättra processer och rutiner i samklang med den tekniska utvecklingen. 

Koncernen har åtagit sig att attrahera och behålla de bästa talangerna inom 
dess IT-säkerhetsavdelning, prioritera säkerhetsuppgifter och projekt samt 
utbilda alla anställda efter behov.

Svårigheter att rekrytera eller behålla viktig personal
Underlåtenhet att rekrytera eller behålla befintlig
nyckelpersonal kan leda till svårigheter att uppnå 
koncernens mål.

Koncernen identifierar och vervakar nyckelpersoner och arbetar hårt för att 
vara en bra arbetsgivare och för att uppmuntra nyckelpersonal att stanna kvar 
i koncernen. 

Man planerar även efterträdare till alla viktiga befattningar och funktioner.

Initiativ genomförs också inom koncernens ramverk för hållbarhet, för att 
uppfylla koncernens mål för en jämställd könsfördelning.

Underlåtenhet att anpassa sig till nya 
omständigheter
COVID-19 har påmint oss alla om att en sådan risk är 
högst reell och snabbt kan förändra koncernens operativa 
verklighet. Risken för att koncernen misslyckas med att 
anpassa sin verksamhet och hitta innovativa sätt att 
arbeta kan leda till en negativ påverkan på medarbetarnas 
engagemang och bortfall.

När det gäller COVID-19 inrättade koncernen en arbetsgrupp och övervakar 
kontinuerligt situationen i alla länder och kontor där koncernen är verksam. 
Detta har ökat effektiviteten och ändamålsenligheten samtidigt som en trygg 
och säker miljö skapas för alla anställda.

Misslyckande med att genomföra strategiska mål på 
nya marknader 
Det finns många operati a utmaningar som är förknippade 
med att gå in på nya marknader. Detta kan innebära 
att koncernen misslyckas med att nå sina strategiska 
mål på den marknaden. Dessa inkluderar oförutsedda 
operativa risker och komplikationer samt större konkurrens 
än förväntat.

Koncernen har en rik erfarenhet av att gå in på nya reglerade marknader och 
kan vid behov dra nytta av denna kunskap och expertis. Eftersom även yttre 
faktorer spelar en roll säkerställer koncernen att den har särskilda team för 
nya marknader som fokuserar både på operativa frågor och på att ge den 
bästa kundupplevelsen.

2. Operativa  
risker
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Risk Riskminskning
Utländsk valuta
Koncernen är verksam internationellt och är, utöver valutan GBP, 
utsatt för valutakursrisk till följd av olika valutaexponeringar. 
Detta avser främst euron, svenska kronor, norska kronor, danska 
kronor, amerikanska dollar och australiensiska dollar. Vissa händelser 
kan påverka valutakurserna.

Valutarisker kan uppstå genom koncernens dagliga verksamhet såväl 
som avseende väsentliga tillgångar och skulder, vilket innefattar 
koncernens beviljade kredit när innehav sjunker i andra valutor 
än GBP.

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

Koncernen övervakar även nyckelbalanser, såsom kontanter, kundsaldon 
och lån i utländsk valuta, med förväntningen att detta kommer att ge en 
naturlig säkring mot viss valutarisk. För att minska risken för exponering för 
utländska valutakursrörelser har säkringsredovisning övervägts och kommer 
att genomföras 2021. Koncernen prognostiserar också löpande sina framtida 
kassaflöden och kommer att sträva efter att dra ner på de valutor där den anser 
att de potentiella omräkningsvinster och -förluster som uppstår kan motverkas 
av framtida operativa kassaflöden i samma valuta.

Odds/handel
Risken för att koncernen kommer att förlora pengar på sin 
verksamhet på grund av ogynnsamma resultat eller riggade matcher 
på de evenemang där koncernen erbjuder odds.

Koncernen har genom egna expertresurser och sportboksleverantören 
Kambi antagit specifika riskhanteringsprinciper som styr den maximala
riskexponeringen för varje sport eller evenemang där koncernen erbjuder 
odds. Resultatet för de populäraste lagen i stora fotbollsligor utgör den 
största marknadsrisken. Genom diversifiering, vil et är en mycket viktig del 
av koncernens verksamhet, fördelas risken över ett stort antal evenemang 
och sporter.

Sportbokprodukten granskas också regelbundet för att verifiera äkta spel och
spelsatsningar för att säkerställa att det inte finns några tec en på bedrägeri. 
Alla misstänkta aktiviteter rapporteras till berörda tillsynsmyndigheter.

Övergång till nyligen reglerade marknader 
Koncernen ser denna övergång som positiv för branschen och, 
även om den förutser att ökade kostnader på kort sikt naturligtvis 
kommer att påverka lönsamheten, så finns det en risk för
oförutsedda kostnader eller en försening i den tid som krävs för 
att återgå till lönsamheten före regleringen. Detta kan bero på 
oväntade regleringskrav och -kostnader, kanaliseringsnivåer eller 
begränsningar av produkter och marknadsföring.

Koncernen kan dra nytta av den betydande kunskap och erfarenhet 
som den har fått från tidigare marknader som har gått över till lokal 
lagstiftning. Koncernen arbetar också kontinuerligt med intressenter för 
att säkerställa att ny lagstiftning är hållbar samtidigt som de erbjuder en 
fantastisk kundupplevelse.

Risk Riskminskning
Skatt
Koncernen är verksam i flera länder och omfattas av en rad 
nationella skattelagar och efterlevnadsförfaranden, tillsammans med 
olika strategier som olika skattemyndigheter har valt för att tolka 
lokala skatteregler.

Koncernen upprätthåller ett aktivt och kontinuerligt engagemang med 
skatterådgivare, branschkollegor och organisationer för att informeras om ny 
lagstiftning för att på bästa sätt planera den nödvändiga riskbegränsningen 
till följd av sådana förändringar.

Komplexitet i regelefterlevnad och styrning
Ändringar i myndighets-, lagstiftnings- och skattesystem för 
vadhållning och spel på nyckelmarknader kan ha en negativ inverkan 
på Kindred-koncernens resultat. Merkostnader kan uppstå från att 
följa nya lagar eller regleringar.

Koncernstyrning, inklusive efterlevnad, hållbarhet och säkerhet, är kärnan i vår 
verksamhet och är utformad för att uppfylla den högsta standrad vad gäller 
professionalism, regelefterlevnad och etik. 

Koncernen har åtagit sig att följa och genomföra eventuella ändringar eller 
krav i tid. 

Koncernen har också obligatorisk utbildning för alla intressenter som en del 
av vår utbildnings- och upplysningskampanj.

Riskhantering för kunder
Koncernen måste minska sina kunders risker i enlighet med sina 
rättsliga skyldigheter. Om detta inte genomförs på ett korrekt sätt 
(till exempel ett mänskligt misstag i riskminskningsprocessen) kan 
koncernen bli föremål för böter och/eller sanktioner. Det kan också 
påverka kundens upplevelse av Kindred.

Koncernen fortsätter att utveckla verktyg och automatisera processer för att 
flagga för högriskkunder, och åtgärder för att minska riskerna för dem vidtas 
efter behov. Andra kontroller som finns inkluderar bland annat arningar 
nästan i realtid om riskindikatorer på kundkonton, en heltäckande vy av 
kunduppgifter, att skapa synergieffekter mellan team för spelarhållbarhet och 
andra avdelningar samt att utbilda arbetsgruppen i relevanta krav.

Risk Riskminskning
Negativ offentlig uppfattning om branschen
En konstant negativ uppmärksamhet mot branschen i medier 
driver också på ofördelaktiga beslut med strängare regler och/eller 
ytterligare kontroll av efterlevnad. Sådana risker kan också påverka 
koncernens förmåga att attrahera och behålla talang eller dess mål 
för jämställd könsfördelning.

Koncernen fortsätter sitt engagemang för en öppen dialog med 
tillsynsmyndigheter, intressenter i branschen och samhället i stort, med fokus 
på efterlevnad, socialt ansvar, spelarhållbarhet och ansvarsfullt spelande. 
Mer information finns i koncernens hållbarhetsrappo t.

3. Finansiella  
risker

4. 
Regelefterlevnadsrisker

5. Branschspecifi a 
risker
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GBP m

den 31 december 2020 den 31 december 2019

Norden Västeuropa

Central-, 
Öst- och 

Sydeuropa Övrigt Totalt Norden Västeuropa

Central-, 
Öst- och 

Sydeuropa Övrigt Totalt
Sportspel 95,8 330,1 39,1 23,1 488,1 86,7 299,9 36,9 12,0 435,5
Övriga produkter – kasino 
och spel, poker och övrigt 172,4 375,3 62,7 31,7 642,1 171,9 255,6 42,1 7,7 477,3
Spelöverskott 268,2 705,4 101,8 54,8 1 130,2 258,6 555,5 79,0 19,7 912,8
Spelskatter -26,8 -169,2 -15,7 -19,3 -231,0 -23,6 -165,9 -10,1 -4,7 -204,3
Marknadsföringsrelaterade 
försäljningskostnader -11,7 -31,1 -6,1 -4,7 -53,6 -13,8 -27,3 -5,5 -2,2 -48,8
Övriga försäljningskostnader -52,9 -97,1 -18,7 -11,7 -180,4 -53,9 -77,8 -15,4 -4,0 -151,1
Bruttovinst 176,8 408,0 61,3 19,1 665,2 167,3 284,5 48,0 8,8 508,6
Marknadsföringskostnader -203,6 -210,9
Administrativa kostnader -224,1 -219,0
Poster som påverkar 
jämförbarheten -31,7 -7,8
Rörelseresultat 205,8 70,9
Vinst före skatt 193,1 67,1
Resultat efter skatt 165,2 56,6
Resultat per aktie (GBP) ,728 0,250

Ekonomisk översikt
Rekordhöga resultat för spelöverskott och lönsamhet (EBITDA), när koncernen 
visar återhämtningsförmåga under en global pandemi och drar fördel av sin 
skalbara affärsmodell.

Övergripande koncernresultat
2020 var ett rekordår för Kindred-
koncernen över många av dess viktigaste 
prestandamått. Resultatet (EBITDA) 
ökade med imponerande 146,1 miljoner 
GBP (+114 procent) från föregående år 
till 274,2 miljoner GBP och vinst per aktie 
ökade med 191 procent till 0,728 GBP.

Trots uppkomsten av COVID-19 under 
året har koncernen framgångsrikt hanterat 
den osäkerhet som pandemin orsakade 
för så många företag över hela världen. 
Effekten var tidigt märkbar då många 
sportevenemang sköts upp eller ställdes in. 
Kindreds mångsidiga affärsmodell innebar 
dock att effekten på företagets utbud delvis 
mildrades av en stabil tillväxt för de andra 
produkterbjudandena. I takt med att året 
fortskred återkom sportevenemangen och 
trots den inledande påverkan ökade antalet 
aktiva kunder för året med 3 procent till 
3,2 miljoner, vilket är en stabil prestation 
med tanke på pandemins inverkan. 
Under fjärde kvartalet nådde antalet 
aktiva kunder en ny rekordnivå, vilket 
sammantaget har lett till en betydande 
ökning av spelöverskottet med 24 procent 
jämfört med föregående år.

Ytterligare nedåt i resultaträkningen har 
koncernen också visat på en noggrann 
kostnadskontroll, som förväntat tack vare 
de tidigare meddelade kostnadsinitiativen. 
Fokus på optimering av kostnaderna, 
såväl som några naturliga och tillfälliga 
minskningar av rörelsekostnaderna till följd 
av COVID-19, har stöttat den betydande 
ökningen av resultatet (EBITDA) och 
koncernen är övertygad om att den skalbara 
affärsmodell som de har byggt kommer att 
fortsätta att ge fördelar i framtiden.

Även den amerikanska marknaden har 
fortsatt att vara ett fokusområde för 
koncernen under året. Spelöverskott på 23,8 
(2019: 1,7) miljoner GBP har uppnåtts och 
samtidigt som en ny marknad naturligtvis 
har en negativ inverkan på koncernens 
resultat i början, förväntar sig Kindred att de 
investeringar som görs nu kommer att göra 
det möjligt för verksamheten att fortsätta 
att bygga upp sin hållbara aktiva kundbas 
som kommer att driva på den framtida 
tillväxten på denna marknad.

Som ett resultat av de anmärkningsvärda 
resultaten för 2020 har koncernen också 
uppnått det högsta fria kassaflödet för året 
och avslutat året med ett nettokassaflöde.

Spelöverskott
Det totala spelöverskottet för 2020 uppgick 
till 1 130,2 (2019: 912,8) miljoner GBP, 
vilket innebär att koncernen överträffade 
1 miljard för första gången i sin historia. 
Spelöverskottet från sportspel ökade med 
12 procent till 488,1 (2019: 435,5) miljoner 
GBP för året. Andra produkter (definieras
nedan) ökade tillväxten för året ytterligare, 
vilket ökade spelöverskottet med 35 procent 
till 642,1 (2019: 477,3) miljoner GBP när 
koncernen drog fördel av sitt varierade 
produktutbud medan sportkalendern 
begränsades till följd av COVID-19.

Koncernen fortsätter också att uppnå sitt 
strategiska mål för hållbar tillväxt från lokalt 
reglerade marknader, med ett spelöverskott 
från dessa marknader som uppgår till 60 
(2019: 59) procent av koncernens totala 
spelöverskott, en liten ökning jämfört med 
föregående år. 

Marginal på sportspel och alla 
produkter
Marginalen för totalt sportspel 2020 efter 
gratisspel var 9,4 (2019: 8,4) procent, 
vilket är högre än koncernens långsiktiga 
genomsnittliga sportspelsmarginal på 8,8 
procent (se diagram på nästa sida).

Under de senaste åren har koncernens typiska 
genomsnittliga sportspelsmarginal ökat. 
Detta beror i allmänhet på att den franska 
sportverksamheten har vuxit snabbare 
än den genomsnittliga tillväxten för andra 
marknader och, liksom alla operatörer, måste 
Kindred sätta ett tak för utbetalningar till 
kunder på 85 procent. Marginalerna för 
sportspel kan dock variera betydligt mellan 
olika perioder beroende på resultatet av 
olika sportevenemang. Det förväntas att 
dessa marginaler kommer att jämna ut sig 
över tiden.

Marginalen för alla produkter under 2020 
uppgick före gratisspel till 4,9 (2019: 5,1) 
procent.

Försäljningskostnader
I försäljningskostnader ingår 
spelskatter, marknadsföringsrelaterad 
försäljningsprovision och 
övriga försäljningskostnader.

Spelskatterna för helåret 2020 uppgick till 
231,0 (2019: 204,3) miljoner GBP, en ökning 
med 13 procent jämfört med föregående 
år. Trots att andelen av spelöverskottet 
från lokalt reglerade marknader ligger kvar i 
linje med föregående år, leder den absoluta 
värdeökningen i dessa intäkter till en naturlig 
ökning av spelskatter. Spelskatter har dock 
ökat i en lägre takt än spelöverskott på 
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resultat av koncernens framgångsrika 
kostnadskontroll såväl som vissa 
tillfälliga minskningar av både 
anläggnings- och resekostnader till följd 
av COVID-19-restriktioner. 

 – 26,4 (2019: 25,0) miljoner GBP 
av avskrivningar, omfattande 
materiella anläggningstillgångar 
och nyttjanderätter.

 –  24,3 (2019: 24,3) miljoner GBP i 
avskrivningar (detta inkluderar inte 
amortering på förvärvade tillgångar som 
definieras nedan i poster som p verkar 
jämförbarheten). Dessa representerar 
framför allt amorteringar av aktiverade 
utvecklingskostnader (vilket innebär 
lönekostnader för dem som arbetar på 
utveckling och förbättring av plattformen).

Not 4 i årsredovisningen på sidorna 
74 och 75 ger en ytterligare analys av 
administrativa utgifter samt posterna som 
påverkar jämförbarheten enligt nedan. 

Poster som påverkar jämförbarheten
Koncernens definition v poster som 
påverkar jämförbarheten är de poster 
som på grund av sin storlek eller typ, 
i relation till koncernen, bör redovisas 
separat för att ge en fullständig bild av 
koncernens underliggande finansiella
resultat och är till hjälp vid jämförelsen 
av koncernens resultat under olika år. 
År 2020 inkluderade sådana poster som 
påverkar jämförbarheten:

 – Kostnader för incitament till ledningen 
på 0,4 (2019: 0,2) miljoner GBP i 
förhållande till koncernens förvärv.

 –  Kostnader för personalomstrukturering 
på 4,2 (2019: 1,7) miljoner GBP. 
Som tidigare kommunicerats strävar 
koncernen efter förbättrad kostnads- och 
driftseffektivitet, vilket har lett till fortsatt 
personalminskning under hela 2020 (med 
6 procent till 1 564 anställda i slutet av 
2020), medan koncernen säkerställer att 
den är väl strukturerad för framtiden.

 –  En omtvistad regleringsåtgärd avseende 
svenska Spelinspektionens beslut att 
bötfälla koncernen med 100,0 MSEK 
(8,0 miljoner GBP). Se not 4 på sidorna 
74 och 75,

 – 7,8 (2019: 2,0) miljoner GBP nedskrivning 
av goodwill. 3,9 (2019: 2,0) miljoner 
GBP är nedskrivningen av Betchoice 
goodwill, efter koncernens bedömning 
av dess verkliga värde till följd av 
COVID-19 och 3,9 miljoner GBP mot 
goodwill som uppstod vid förvärvet av 
Guildhall 2008, till följd av att koncernen 
rationaliserade sin varumärkesportfölj. 
Båda goodwillbalanserna är nu helt 
nedskrivna och båda avgifterna är icke-
likvida och har ingen inverkan på det fria 
kassaflödet. Mer information finns i no  
11 på sidorna 77 till 79.

 –  Avskrivning av förvärvade immateriella 
tillgångar motsvarande 9,9 (2019: 5,9) 
miljoner GBP, vilket är avgiften på 
IFRS 3 ”företagskombinationers” 
förvärvade tillgångar under tillgångens 
nyttjandeperiod, inklusive som en del av 
koncernens totala avskrivningskostnad 
enligt not 11. I denna avgift för 2020 
ingår en snabbare avskrivning på 
6,9 miljoner GBP för de varumärken 
som koncernen har beslutat att 
avveckla under 2020 för att kunna 
fokusera resurserna på sina återstående 
varumärken och minska komplexiteten 
i organisationen.

 – En förlust i utländsk valuta på rörelseposter 
på 1,4 (2019: vinst på 2,0) miljoner GBP.

Resultat före avskrivningar (EBITDA) 
och rörelseresultat
Resultat före ränta, skatt och 
resultat före avskrivningar (EBITDA) 
för helåret 2020 uppgick till 
274,2 (2019: 128,1) miljoner GBP. 
Rörelseresultatet för helåret 2020 uppgick 
till 205,8 (2019: 70,9) miljoner GBP, en ökning 
med 190 procent. Resultatet påverkades 
av flera nyckelfaktorer, vilket förklaras 
i sammanfattningen av koncernens 
övergripande resultat.
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grund av marknadsmixen. Frankrike, som till 
exempel har en högre spelskatt, var en av de 
mest negativt påverkade marknaderna till 
följd av COVID-19, eftersom endast sportspel 
är tillgängligt för kunder.

Övriga försäljningskostnader har också ökat 
i en lägre takt än spelöverskott eftersom 
koncernen uppnår kostnadseffektivitet 
i produktprovisioner tack vare sin 
skalbara modell.

Marknadsföringskostnader
Under 2020 var marknadsföringskostnaderna 
203,6 (2019: 210,9) miljoner GBP. 
Marknadsföringsutgifterna har minskat 
från föregående år eftersom koncernen 
drar nytta av rationaliseringen av sin 
marknadsföringsstrategi samt de naturliga 
konsekvenserna av den osäkerhet som 
COVID-19:s inverkan har haft, vilket ledde till 
en tillfällig minskning av kostnaderna under 
2020. Trots att marknadsföringsutgifterna 
minskade under pandemin har Kindreds 
andel ökat under hela 2020.

Administrativa kostnader
Under 2020 uppgick fortlöpande 
administrativa kostnader till 224,1 
(2019: 219,0) miljoner GBP. Denna summa 
omfattar följande: 

 –  109,7 (2019: 96,1) miljoner GBP 
av lönekostnader. Samtidigt som 
koncernens tidigare meddelade initiativ 
till kostnadsstyrning har lett till en 
minskning av personalstyrkan med 
6 procent under 2020, har en lägre 
kapitalisering av utvecklingskostnader 
än normalt och justeringar till rörlig 
ersättning som drivs av koncernens starka 
resultat resulterat i ökningen jämfört med 
föregående år.

 – 63,7 (2019: 73,6) miljoner GBP i övriga 
administrationskostnader. Detta omfattar 
främst kostnader för konsulttjänster 
och kontor. Den betydande minskningen 
jämfört med föregående år är ett 

Total marginal alla produkter (2018–2020)
2020 

Q4
2020 

Q3
2020 

Q2
2020 

Q1
2020 

Räkenskapsår
2019 

Räkenskapsår
2018 

Räkenskapsår

Total marginal, alla produkter* (före gratisspel) 5,2 % 4,7 % 4,2 % 5,3 % 4,9 % 5,1 % 5,0 %

* Omfattar sportspel samt kasino och spel, men inte poker-”rakes” och övriga intäkter.
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Ekonomisk översikt fortsättning

Finansiella nettokostnader/-inkomster 
och valutakursförluster/-vinster på lån
De finansiella net okostnaderna (finansiella
kostnader kompenserade av finansiella
intäkter) uppgick till 5,8 (2019: 6,6) miljoner 
GBP under 2020. Detta omfattar främst 
räntor och avgifter på lån som uppgick till 
GBP 4,9 (2019: 5,4) miljoner GBP under 2020.

Valutakursvinster och -förluster på lån hänför 
sig till omvaluteringen av koncernens tjänster 
i andra valutor. För helåret 2020 uppgick 
detta till en förlust på 8,7 (2019: vinst på 
2,9) miljoner GBP. För att minska risken för 
exponering för utländska valutarörelser ska 
säkringsredovisning genomföras år 2021.

Resultat efter skatt
Resultatet efter skatt för helåret 2020 
uppgick till 165,2 (2019: 56,6) miljoner GBP, 
en ökning med 192 procent. Den effektiva 
skattesatsen för hela år 2020 ligger i stort 
sett i linje med föregående år.

Utvecklings- och förvärvskostnader för 
immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar omfattar 
utvecklingskostnader, programvara 
and licenser. Under 2020 aktiverades 
immateriella tillgångar om 20,7 (2019: 41,4) 
miljoner GBP. 

För helåret 2019 har licenskostnaderna 
på 14,9 miljoner GBP för inträde på den 
amerikanska marknaden (huvudsakligen 
Pennsylvania) kapitaliserats medan 
det inte har förekommit några sådana 
kostnader 2020.

Aktiverade lönekostnader representerar 
framför allt aktiverade lönekostnader 
för de som arbetar på utveckling och 
förbättring av plattformen. Under helåret 
2020 aktiverades utvecklingsutgifter 
motsvarande 20,4 (2019: 25,0) miljoner GBP. 
Minskningen av kapitaliserade kostnader 
jämfört med föregående år beror på den 
planerade minskningen av personalstyrkan 
och konsulter under 2020 samt något 
lägre nivåer av kapitalisering än förväntat. 
De aktiverade utvecklingskostnaderna 
under 2020 leder till ekonomiska fördelar 
genom anpassning till lokala licenskrav, 
förbättringar i kundupplevelsen samt 
dataanalys och datautvinning.

Balansräkning
Koncernen hade en stark balansräkning 
i slutet av 2020, vilket återspeglar 
både koncernens tillväxt och dess 
förmåga att förvalta rörelsekapital. 
Koncernen har nu en nettokassa på 104,7 
(2019: nettoskuldsättning på 155,0) miljoner 
GBP per den 31 december 2020 till följd av 
de starka resultaten och kassaflödet 2020 
samt styrelsens beslut att dra tillbaka sitt 
förslag om utdelning under 2020.

De viktigaste anläggningstillgångarna 
i koncernens balansräkning är 
goodwill och immateriella tillgångar. 
Immateriella tillgångar utgörs av 
tillgångar som har förvärvats till följd 
av företagsförvärv (t.ex. varumärken, 
kunddatabaser och domännamn) samt 
aktiverade IT-utvecklingskostnader, 
datorprogram och långsiktiga spellicenser. 
För ytterligare information om förändringar 
i goodwill och immateriella tillgångar, se 
not 11 på sidorna 77 till 79.

Materiella anläggningstillgångar har 
minskat under året eftersom tilläggen 
mer än uppvägs av motsvarande 
avskrivningsavgift. Nyttjanderätter som 
redovisas för första gången till följd av 
övergången till IFRS 16 under 2019 har 
också minskat under året, eftersom 
avskrivningsavgiften återigen uppväger 
omvärderingen till redovisat värde för vissa 
av tillgångarna under året.

Utöver likvida medel (som 
diskuteras i nästa avsnitt) avser 
omsättningstillgångarna i balansräkningen 
andra fordringar och förskottsbetalningar, 
som inte har rört sig nämnvärt under året, 
samt beskattning. Beskattningen omfattar 
bolagsskatteåterbetalningar som betalas 
av skattemyndigheterna och ökningen 
från föregående år beror på tidpunkten för 
mottagandet av dessa återbetalningar.

Väsentliga skulder i balansräkningen 
inkluderar lån, leasingskulder, handel och 
andra skulder, avsättningar, kundsaldon 
och skatteskulder.

Kindred Group plc har ett syndikerat avtal 
om fleranvändaravtal med flera nordiska 
banker. Tjänsterna omfattar ett bullet-lån 
på 120 miljoner GBP och ett revolverande 
lån på 160 miljoner GBP, båda återbetalbara 
i slutet av den treåriga lånetiden den 23 
juli 2022. Per den 31 december 2020 
hade 119,0 GBP (2019: 225,4) miljoner 
GBP utnyttjats av tjänsternas totala 
280,0 GBP (2019: 280,0) miljoner GBP. 
Se not 20 på sidorna 83 och 84 för mer 
information. För mer information om 
förändringar i upplåningen under året, 
se kassaflödesavsnittet.

Leasingskulderna har minskat under året 
eftersom återbetalningarna av skulden 
uppvägs av ränta, valutakursförändringar 
och ommätningar av en del av 
leasingskulden under året.

Handel och övriga skulder uppgick till 162,1 
GBP (2019: 126,6) miljoner GBP per den 31 
december 2020. Den betydande ökningen 
från föregående år är ett resultat av ökad 
aktivitet i slutet av 2020, jämfört med 
2019, som har ökat periodiseringsnivåerna, 

till exempel i förhållande till bland annat 
provisioner, spelskatter och personalbonus. 
Avsättningar har ökat från 11,8 miljoner GBP 
i slutet av 2019 till 21,8 miljoner GBP i slutet 
av 2020. Detta är i första hand resultatet av 
den omtvistade rättsliga sanktionen i Sverige, 
som förklaras vidare i avsnittet om poster 
som påverkar jämförbarheten samt not 4 på 
sidorna 74 och 75.

Kundsaldon uppgick till GBP 77,5 
(2019: 67,4) miljoner GBP i slutet av året. 
Se not 19 på sidan 83 för mer information. 
Skatteskulden har ökat med 73,7 miljoner 
GBP jämfört med föregående år på grund 
av tidpunkten för bolagsskattebetalningar.

Kassaflöde
316,1 (2019: 120,3) miljoner GBP 
i kontanter genererades från den 
löpande verksamheten under 2020. 
Ökningen beror främst på markant 
förbättrade underliggande resultat 
(operativa likvida medel flöden före 
rörelsekapitalrörelser ökade med 
145,9 miljoner GBP jämfört med 
helåret 2019) som förstärktes av en 
positiv nettorörelse av rörelsekapital 
på 34,7 miljoner GBP. Detta beror 
huvudsakligen på högre leverantörs- och 
spelskatteavgifter (ett resultat av den 
ökade aktiviteten under året), tidpunkten för 
bolagsskattebetalningar och det svenska 
bötesbeloppet på 8,0 miljoner GBP från 
det första kvartalet som fortfarande är 
omtvistat samt obetalt men som ingår i 
ovanstående siffror.

De kassaflöden som användes i 
investeringsaktiviteter år 2020 var 25,5 
(2019: 56,6) miljoner GBP. Minskningen från 
2019 är ett resultat av minskningen av 
kapitalinvesteringar, främst i förhållande 
till amerikanska spellicenser och 
kapitaliserade utvecklingskostnader, vilket 
förklaras i det relevanta avsnittet ovan om 
utvecklings- och anskaffningskostnader för 
immateriella tillgångar.

Andra betydande kontantrörelser under 
2020 var återbetalningen av 115,1 
(2019: 92,8) miljoner GBP. Under 2019 
fanns det också kreditutnyttjanden 
på 130,0 miljoner GBP, medan inga 
sådana kreditutnyttjanden fanns 2020. 
En utdelning på sammanlagt 112,5 miljoner 
GBP utbetalades också under 2019 men, 
som förklaras vidare på sidan 46, så drogs 
styrelsens förslag om utdelning under 
2020 tillbaka till följd av osäkerheten kring 
COVID-19.

Koncernens förmåga att generera starka 
operativa kassaflöden, tillsammans med 
möjligheten att utnyttja de tillgängliga 
lånefaciliteterna, ger koncernen flexibilitet 
att fortsätta att överväga en rad 
strategiska möjligheter och hantera sin 
likviditet därefter.
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En stor och växande underliggande 
marknad
Kindred är verksam på den globala 
spelmarknaden som omfattar sportspel 
både före och under evenemang, 
kasino och spel, poker och bingo. 
Sportspel samt kasino och spel är de två 
största produktsegmenten och beräknas 
utgöra 491 respektive 281 procent av 
den totala globala onlinemarknaden. 
Det totala spelöverskottet för den globala 
onlinespelmarknaden beräknades till 
över 53 miljarder1 GBP år 2020, med en 
förväntad sammanlagd årlig tillväxttakt 
(Compounded Annual Growth Rate, CAGR) 
på 91 procent mellan 2020 och 2025. 
Den snabba tillväxttakten kan till stor 
del tillskrivas övergången från offline- till 
onlinespel, en trend som har accelererat 
i kölvattnet av COVID-19-pandemin. 
Onlinespelmarknaden beräknades till 201 
procent av den totala globala marknaden 
år 2020. Marknaden kännetecknas också 
av fragmentering, konsolidering och 
tendensen att fler länder går mot lokal 
reglering för att skydda skatteintäkter och 
ta itu med skadliga spelvanor. År 2020 
beräknas cirka 691 procent av det totala 
globala marknadsvärdet komma från 
reglerade marknader. 

En av världens ledande 
onlinespeloperatörer med en 
diversifierad affärsmodel
Kindred är världens fjärde största 
onlinespeloperatör när det gäller 
spelöverskott och har totalt nästan 
30 miljoner registrerade kunder i ett stort 
antal länder. Våra intäkter är diversifierade, 
både från ett produkt- och geografiskt
perspektiv, vilket ger en stabil bas och 
flera tillväxtmöjligheter. Genom att 
utnyttja Kindreds starka varumärken och 
attraktiva produkter på våra marknader 
fortsätter vi att utöka vår kunddatabas 
och vinna marknadsandelar. Genom vår 
datadrivna strategi och vårt starka fokus 
på kundupplevelsen är vårt mål att behålla 
våra kunder under lång tid och bygga 
upp hållbara relationer. Kindreds starka 
marknadsposition gör det också möjligt 
för Kindred att spela en aktiv roll i 
konsolideringen av den stora och fortfarande 
fragmenterade onlinespelbranschen.

En stabil grund för fortsatt långsiktig 
lönsam tillväxt
Kindred har visat en förmåga till stark 
tillväxt av intäkter med en sammanlagd årlig 
tillväxttakt (CAGR) på 23 procent mellan 
2010 och 2020, vilket kan jämföras med 111 
procent för den globala onlinemarknaden. 
Den globala onlinemarknaden är 
relativt motståndskraftig mot den 
makroekonomiska utvecklingen, vilket kan 
visas av en beräknad tillväxt på 111 procent 
år 2020 trots pandemins negativa effekt på 
världsekonomin. Den snabba övergången 
till onlinespel, utveckling inom reglering 
och konsolidering skapar möjligheter för 
Kindred att växa och fortsätta att vinna 
marknadsandelar. Kindreds stora kundbas, 
starka marknadsposition och tekniska 
plattforms kapacitet är den stabila grund 
som krävs för att utnyttja dessa möjligheter. 
Omvandlingen till lokalt reglerade 
marknader fortsätter och vi är övertygade 
om att dessa marknader kommer att 
möjliggöra en stabil och sund långsiktig 
tillväxt. I linje med Kindreds strategiska 
ambition för hållbar tillväxt har vår andel 
av spelöverskottet från lokalt reglerade 
marknader ökat från omkring 31 procent 
2015 till 60 procent 2020 och vi förväntar 
oss att detta ska öka ytterligare framöver. 
Dessutom har vi genomfört i genomsnitt 
ett företagsförvärv per år för att stödja vår 
organiska tillväxt och vi förväntar oss att 
denna aktivitet fortsätter även i framtiden.

Väl positionerade för att få USA att 
växa till en av de största marknaderna 
Även om Europa är vår hemmamarknad 
och fortfarande erbjuder betydande 
tillväxtmöjligheter för Kindred, har vi ett 
tydligt mål att även öka intäkterna på 
andra marknader. År 2020 beräknas 
nästan 3 miljarder2 USD av den globala 
onlinemarknaden ha sitt ursprung i USA. 
Även om dessa endast uppgår till cirka 4 
procent av den globala onlinemarknaden 
motsvarar det samtidigt ett nästan 
tredubbelt belopp jämfört med 1 miljard2 
USD för 2019. Eftersom de flesta stater 
förväntas öppna upp för onlinespel under 
de kommande åren, förväntas marknaden 
växa snabbt med uppskattningar om att 
värdet på den amerikanska spelmarknaden 
för onlinespel skulle kunna uppnå nästan 
11 miljarder3 USD år 2025. Marknaden har 
helt klart potential att bli världens största 
marknad för onlinespel och Kindred har 

de produkter, processer och resurser som 
krävs för att utnyttja denna betydande 
tillväxtmöjlighet. Kindred gick in på den 
amerikanska marknaden 2019 och har 
redan fått ett fotfäste på marknaden under 
2020, genom att uppnå 23,8 miljoner GBP 
i spelöverskott. Detta är blygsamma 2 
procent av Kindreds totala intäkter men 
en betydande ökning från 1,7 miljoner 
GBP för år 2019. Vår strategi i USA är 
inriktad på en organisk expansion och 
att få marknadstillträde till stater där vi 
kan nå en meningsfull marknadsandel 
och där tillträdeskostnaderna är rimliga. 
Vårt omedelbara fokus ligger på en 
expansion i de nordöstra (Northeast) 
och mellersta (Midwest) regionerna, 
medan vi fortsätter att selektivt utforska 
gynnsamma i USA. Från och med februari 
2021 har vi ett villkorat marknadstillträde 
till upp till 12 stater, vilket täcker en 
tredjedel av den amerikanska befolkningen. 
Vår ambition är att vara operativa i sex 
stater i slutet av 2021 och att USA växer till 
en av Kindreds största marknader under de 
kommande åren. 

Målmedvetet fokus på hållbarhet
Hållbarhet är en livsstil för Kindred. 
Vår ambition är att se till att vår 
verksamhet alltid uppfyller högsta krav 
på yrkeskunskap, efterlevnad och etik. 
Kindreds fokus på hållbarhet bidrar till 
långsiktiga vinster, minskar instabilitet och 
osäkerhet och stärker vår förmåga att dra 
till oss och behålla de bästa talangerna. 
Det möjliggör också ett nära samarbete 
med tillsynsmyndigheter och andra viktiga 
institutioner. Våra ansträngningar har 
belönats eftersom Kindred-koncernen blev 
den första onlineoperatören år 2016 som 
fick miljöbet get, det sociala betyget och 
styrningsbetyget ”AAA” från MSCI (Morgan 
Stanley Capital International). Sedan 2019 
har våra åtaganden inom miljö, sociala 
frågor och styrning granskats varje år av 
eCOGRA, som bekräftar att vi följer EU:s 
rekommendationer. År 2018 delgav vi till 
marknaden vår strategi (ledande i sektorn) 
för ansvarsfullt spelande där ambitionen är 
att noll procent av våra intäkter ska komma 
från skadligt spelande år 2023. I början 
av 2021 blev vi också det första företaget 
i branschen att offentligt tillkännage vår 
nuvarande andel, något som vi kommer 
att fortsätta att göra kvartalsvis, samt de 
ansträngningar som vi gör för att uppnå 
detta mål.

Kindred som en investering
Kindred är en ledande global aktör inom onlinespel på en stor och växande 
marknad. Vi är fast beslutna att fortsätta vår tillväxtresa i både Europa och USA 
och den senare är en möjlighet som kommer att prioriteras under de kommande 
åren. Vår storlek, stabila tillväxt och strukturerade strategi för hållbarhet har 
gett oss stordriftsfördelar och förmågan att leverera en hållbar lönsam tillväxt 
och starka kassaflöden.
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En lönsam affärsmodell med en stark 
underliggande kassaflödesgenerering
Kindred har visat förmåga till lönsamhet 
och starka kassaflöden. Det strategiska 
fokuset på kärnmarknaderna och 
ökad kostnadskontroll gav ett stabilt 
finansiellt esultat 2020 med en EBITDA-
marginal på 24 procent. Vår ledande 
position och storlek innebär att vi kan 
skala verksamheten och investera i den 
marknadsföring och teknik som krävs för 
att stödja ytterligare lönsam tillväxt, särskilt 
på lokalt reglerade marknader där skatter 
och driftskostnader är högre. En stor 
del av Kindreds kostnadsbas varierar 
också, vilket gör det möjligt för oss att 
göra kortsiktiga kostnadsjusteringar när 
förändringar sker i affärsmiljön, något 
som vi såg i kölvattnet av pandemin 2020. 
Kindred har visat förmåga att generera 
stabila långsiktiga vinstmarginaler och 
absorbera motvind på kort sikt i på grund av 
regleringar och ökade spelskatter samtidigt 
som andelen lokalt reglerade intäkter har 
fortsatt att öka. Under de senaste två 

åren har Kindred genererat 316 miljoner 
GBP i fritt kassaflöde. Den starka 
balansräkningen och kassaflödet möjliggör 
fortsatta investeringar i organisk tillväxt 
i både Europa och USA och ger också en 
finansiell styrka att fo tsätta söka efter 
och utvärdera utvalda förvärvsmöjligheter. 
Som ett resultat av de starka kassaflödena 
är Kindreds utdelningspolicy att generera 
stabila ordinarie utdelningar i absoluta tal 
i GBP som kompletteras med återköp av 
egna aktier. Den totala utdelningsgraden 
för utdelningar och aktieåterköp ska över 
tiden motsvara cirka 75 procent av det 
fria kassaflödet. 

Mer aktieinformation finns på sidorna 46
till 48.

Källor:

1 H2GC 1 Jan 2021

2 Eilers & Krejcik

3 VIXIO Gambling Compliance

Kindred-koncernens aktiekurs
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Kindred som en investering, fortsättning
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Bolagsstyrningsmodell

Introduktion till bolagsstyrning
Koncernen har tre beslutsfattande organ med hierarkiskt förhållande till 
varandra: bolagsstämma, styrelse och koncernchef.

Bolagsstämma och årsstämma
Bolagsstämman är koncernens högsta 
beslutsfattande organ och det forum 
där aktieägarna utövar sitt inflytande. 
Stämman kan fatta beslut i alla frågor 
som rör koncernen och som inte 
uttryckligen faller inom ramen för den 
exklusiva behörigheten hos något annat 
organ. Med andra ord har årsstämman 
en överordnad roll gentemot styrelse 
och koncernchef.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning 
utgörs kontrollorganet av den lagstadgade 
revisorn, som utses av stämman.

Alla aktieägare har rätt att delta i 
stämman samt rösta enligt antalet 
aktier de äger. Aktieägare som inte kan 
närvara personligen kan utöva sin rätt 
genom ombud.

Protokoll från bolagsstämmor 
finns i vsnittet om årsstämmor 
och extra bolagsstämmor på 
www.kindredgroup.com.

Mer information om årsstämman 2021 
finns på sidan 91

Valberedning
Valberedningens huvuduppgift är att 
föreslå beslut inför årsstämman om frågor 
som rör val och ersättningar för styrelsen 
samt förfaranden för utnämnandet av 
följande års valberedning.

Oavsett hur valberedningens medlemmar 
utses ska de tillvarata alla aktieägares 
intressen. Medlemmarna får inte 
avslöja innehållet i och närmare detaljer 
om diskussionerna.

Regelbunden och systematisk utvärdering 
utgör grunden för bedömningen av 
styrelsens och koncernchefens arbete 
samt för den kontinuerliga utvecklingen av 
deras arbete.

Valberedningens rapport finns på
sidan 42. Valberedningens motiverade 
yttranden finns på koncernens webbplats
www.kindredgroup.com.

Styrelse
Kindred Group plc är bildat och registrerat 
i Malta men noterat på Nasdaq Stockholm 
och har därför valt att tillämpa principerna i 
Svensk kod för bolagsstyrning. Enligt dessa 
ska en majoritet av styrelseledamöterna 
vara oberoende av koncernen, dess ledning 
och koncernens huvudsakliga aktieägare. 
Styrelsen för Kindred-koncernen består 
helt av icke anställda styrelseledamöter, 
av vilka en majoritet är oberoende. 
Styrelsen ansvarar för koncernens 
övergripande strategi och riktning.

Ersättningskommitteen
Ersättningskommittén överväger och 
utvärderar ersättningsarrangemang för 
högre chefer och andra viktiga medarbetare 
samt ger styrelsen rekommendationer.

Ersättningskommitteens rapport finns på
sidorna 49 till 52. 

Revisionskommitteen
Revisionskommitteen ger råd och 
rekommendationer till styrelsen om 
frågor som rör finansiell rappo tering, 
interna kontroller, riskhantering 
och utnämningen av lagstadgade 
revisorer. Kommitténs roll anges i dess 
skriftliga uppdragsbeskrivning.

Revisionskommitteens rapport finns på
sidan 41.

Koncernchef and verkställande utskott
Koncernchefen ansvarar för 
koncernens dagliga ledning 
tillsammans med koncernledningen. 
Kindreds koncernledning består av 
koncernchef och nio högre chefer av vilka 
två är kvinnor.

Lagstadgad revision
Koncernens lagstadgade revisor utses 
av stämman för att granska koncernens 
årsredovisning och redovisningspraxis. 
De lagstadgade revisorerna lägger 
fram sin årliga revisionsrapport inför 
revisionskommitteen och styrelsen, samt 
för ägarna på årsstämman.

Ersättningskommitteen

Revisionskommitteen 

Valberedning

Intern  
revision

Aktieägare via  
årsstämman

Styrelse 

Koncernchef and 
verkställande utskott

Extern revisor
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Styrelse
Ett erfaret team som är fast beslutet att tillämpa höga standarder för 
bolagsstyrning.

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

Nämnda innehav av svenska 
depåbevis omfattar personliga innehav, 
familjeinnehav och innehav via bolag i vilka 
styrelseledamöterna har ägarintressen per 
den 26 februari 2021.

Alla ledamöter, med undantag för 
Anders Ström, är oberoende av 
koncernen, dess ledning och koncernens 
huvudsakliga aktieägare.

Svensk medborgare.
Född 1955. Styrelseledamot sedan 
2018. Oberoende.

Innehav
8 000 svenska depåbevis i Kindred 
Group plc.

Aktuella uppdrag
Styrelseordförande i Team Olivia 
Group AB och Ruter Dam.  
Styrelseledamot i Sweco AB och 
Dustin AB.

Tidigare uppdrag
Styrelseordförande för EDS (North 
Europe) (2002–2006) 
Olika roller på IBM (1977–2002)

Svensk medborgare. 
Född 1970. Grundare av Kindred 
Group 1997 och styrelseledamot 
sedan grundandet.

Innehav
6 904 200 svenska depåbevis i 
Kindred Group plc (via bolag).

Aktuella uppdrag 
Grundare av Kindred-koncernen 
(då Unibet Grupp) år 1997 och 
medgrundare av Kambi Sports 
Solutions år 2010.
Styrelseledamot i Veralda AB och 
närstående företag.
Styrelseledamot i Kambi-koncernen 
sedan 2014.

Tidigare uppdrag
Affärsutvecklingschef för Unibet-
koncernen 1999–2006 och 
koncernchef för Unibet-koncernen 
1997–1999.

Amerikansk medborgare.
Född 1948. Styrelseledamot sedan 
2002. Oberoende. 

Innehav
138 990 svenska depåbevis i Kindred 
Group plc.

Aktuella uppdrag
Styrelseledamot i 
Cantraybridge Trust.

Tidigare uppdrag
VD och koncernchef för NDMS Inc 
(1975-1981) 
Verkställande direktör för Brown 
Direct Inc (1981-1985) 
Styrelseledamot för Ogilvy & Mather 
Direct Plc (1985-1991) 
VD och koncernchef för Grey Direct 
Worldwide (1991-2002)

Gunnel  Duveblad
Vice st yre lseordförande, 

ordförande för 
rev is ionskommit teen

A nders S tröm
S t yre lseordförande

Peter  Boggs
S t yre lse ledamot ,  medlem  
i  e rsät tningskommit teen
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Svensk medborgare.
Född 1971. Styrelseledamot sedan 
2019. Oberoende.

Innehav
10 000 svenska depåbevis i Kindred 
Group plc.

Aktuella uppdrag 
Styrelseordförande i Collectia A/S.

Styrelseledamot i Stillfront Group AB 
(publ).

Tidigare uppdrag
CFO hos Intrum (publ) 2011–2018,  
CFO hos Cision (publ) 2008–2011 och  
Affärsområdes CFO och finanschef
hos EF Education Group 2001–
2008.

Svensk medborgare.
Född 1966. Styrelseledamot sedan 
2019. Oberoende.

Innehav
10 000 svenska depåbevis i Kindred 
Group plc.

Aktuella uppdrag
Koncernchef och VD för 
Iver-koncernen sedan 2019. 
Styrelseledamot i Enento-koncernen 
plc sedan 2016.

Tidigare uppdrag
Ett antal internationella roller inom 
Ericsson AB.  
Koncernchef och VD för Acando hos 
Acando AB (2009–2019).

Den 3 december 2020 avgick Stefan Lundborg som icke verkställande styrelseledamot med omedelbar verkan.

Er ik Forsberg
S t yre lse ledamot ,  medlem  

i  rev is ionskommit teen

Car l - Magnus Månsson
S t yre lse ledamot ,  ordförande för 
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Henr ik T järnström
Koncernchef

Svensk medborgare. 
Född 1970.
Masterexamen i 
industriteknik och 
industriell ekonomi från 
tekniska fakulteten vid 
Linköpings universitet 
i Sverige.

Henrik gick med i 
Kindred-koncernens 
styrelse (tidigare Unibet 
Group) i 2003 och var 
en del av styrelsen fram 
till att han utsågs till 
finanschef år 2008 och
koncernchef år 2010. 
Innan Henrik började 
på Kindred-koncernen 
arbetade han som Senior 
Financial Manager på 
Skanska Infrastructure 
Development AB från 
2001 till 2008.

Innehav: 1 762 339  
svenska depåbevis i  
Kindred Group plc  
och 237 096  
prestationsbaserade  
aktierätter. 

Ni ls A ndén
Försäl jn ingschef 
(CCO) Region 2

Svensk medborgare. 
Född 1980. 
Studerade marknadsföring 
på Handelshögskolan i 
Stockholm samt sociologi 
på Stockholms Universitet.

Nils anställdes på Kindred-
koncernen i juli 2020 
som Chief Commercial 
Officer för Region 2.
Han har arbetat på 
Kindred tidigare i ett antal 
roller mellan 2006 och 
2016 som Head of Poker 
och Head of Established 
Markets för att de sista 
fyra åren ha arbetat 
som Chief Marketing 
Officer på Unibet. Nils har
också arbetat som Chief 
Marketing Officer på
CurrencyFair och Director 
of Digital Marketing på 
GVC Group. Han sitter för 
närvarande i styrelsen för 
EasyPark Group.

Innehav: 0 svenska  
depåbevis i Kindred  
Group plc och 40 601  
prestationsbaserade  
aktierätter. 

Elena Barber
Marknadsföringschef

Rysk och brittisk 
medborgare. Född 1983. 
Har avlagt examen i 
marknadsföring vid 
International Academy 
of Business and 
Management i Moskva.

Elena har arbetat i 
online-spelindustrin i över 
15 år. Hon har tidigare 
haft ett antal viktiga 
marknadsföringstjänster 
och leder nu Kindreds 
globala team för 
marknadsföringstjänster. 
Elena kom till Kindred-
koncernen år 2010 och 
innan hon utnämndes 
till marknadsföringschef 
ledde hon 
Kindreds centrala  
varumärkesmarknadsföring.

Innehav: 1 274 svenska 
depåbevis i Kindred Group 
plc och 73 528  
prestationsbaserade  
aktierätter. 

Br i t t  Boeskov
Chief  E xper ience 
Of f icer

Dansk medborgare. 
Född 1978.
Magisterexamen 
i företagsledning 
från Copenhagen 
Business School.

Britt kom till Kindred-
koncernen som 
ledningstrainee år 
2005 och har suttit 
i koncernledningen 
sedan 2008. 
Sedan januari 2019 leder 
hon Kindred-koncernens 
kundcentrerade insatser 
som Chief Experience 
Office . Tidigare har hon 
varit chef för  
Kindred-koncernens 
nätbaserade och mobila 
spelprodukter och drev 
några för koncernen 
strategiska och  
transformerande  
förändringar.

Innehav: 29 637 svenska 
depåbevis i Kindred Group 
plc och 106 109  
prestationsbaserade  
aktierätter. 

Er ik Bäck lund
Produktchef

Svensk medborgare. 
Född 1976.
BA i Modern Languages 
and International Business 
från London South 
Bank University.

Erik började på Kindred-
koncernen i 2005 som 
ansvarig för sportbokens 
PR-arbete innan han 15 
år senare utnämndes till 
Chief Product Officer i
2020. Han klev in som 
Group Head of Sportsbook 
i 2009. Erik var även 
ansvarig för viktiga initiativ 
inom företaget, inklusive 
utveckling och lansering 
av den framgångsrika 
Kindred Racing Platform. 
Innan han började på 
Kindred-koncernen 
arbetade Erik på Kaos 
Entertainment Ltd och 
Siemens AG. 

Innehav: 0 svenska 
depåbevis i Kindred Group 
plc och 33 290  
prestationsbaserade  
aktierätter. 

Koncernledning
Kindreds koncernledning består av koncernchef och nio högre chefer, av vilka 
sju är män och två är kvinnor.

kindredgroup.com
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Koncernchefen ansvarar för koncernens 
dagliga ledning tillsammans 
med koncernledningen.

Nämnda innehav av svenska depåbevis 
(SDR) omfattar personliga innehav och 
familjeinnehav per den 26 februari 2021.

Gavin Hay ward
Personalchef

Brittisk medborgare. 
Född 1964. 
Högskoleexamen i 
ekonomi och finans samt
en högre högskoleexamen 
i personaladministration 
från 
Manchester University.

Gavin har över 30 
års erfarenhet av 
personaladministration 
från olika sektorer. 
Gavin utsågs till CHRO 
för Kindred-koncernen 
2012. Innan han 
började hos Kindred-
koncernen arbetade 
Gavin hos Siemens plc 
i över tio år. Han har 
arbetat på styrelsenivå 
i internationella 
och multinationella 
organisationer och med 
personaladministration 
på både strategisk 
och operativ nivå. 
Gavin är Fellow på 
Chartered Institute 
of Personnel 
and Development.

Innehav: 22 764 svenska 
depåbevis i Kindred Group 
plc och 106 109  
prestationsbaserade  
aktierätter. 

Ewout Keuleers
Chefsjurist och 
ansvarig för 
regelef ter levnad

Belgisk medborgare. 
Född 1976.
Juristexamen från 
Catholic University of 
Leuven (Belgien) och 
en DESS inom Law and 
Management of New 
Technologies (Belgien).

Ewout har över 18 
års erfarenhet inom 
onlinespelindustrin. 
Han började på Kindred-
koncernen 2006 och 
arbetade som chefsjurist 
för koncernen innan sin 
nuvarande roll. Ewout är 
advokat i England och 
Wales samt medlem 
av Institute of Risk 
management. Han har 
dubbla kvalifikationer både
inom civilrätt (belgisk 
advokat) samt common 
law (jurist). 

Andra uppdrag: 
Icke verkställande 
styrelseledamot i 
International Betting 
Integrity Association (IBIA) 
och European Association 
for the Study of Gambling 
(EASG).

Innehav: 1 500 svenska 
depåbevis i Kindred Group 
plc och 40 473  
prestationsbaserade  
aktierätter. 

Marcus S medman
Teknisk chef

Svensk medborgare. 
Född 1969. 
Studerade elektronik 
och data-vetenskap vid 
Uppsala Universitet.

Marcus har arbetat hos 
Kindred-koncernen sedan 
2011. Sedan dess har han 
haft olika befattningar 
som Team Leader, Head 
of Development Australia 
och Head of Development 
Global. I januari 2015 
utsågs Marcus till CTO 
med ansvar för Kindreds 
teknikstrategi och drift 
globalt. Marcus har arbetat 
i IT-branschen sedan 
mitten av 1990-talet som 
javautvecklare, teamledare, 
utvecklingschef m.m.

Innehav: 10 000 svenska 
depåbevis i Kindred Group 
plc och 106 109  
prestationsbaserade  
aktierätter. 

A nne - Jaap S ni jders
Försäl jn ingschef 
(CCO) Region 1

Nederländsk medborgare.
Född 1971. 
Magisterexamen i ekonomi 
med specialisering 
inom marknadsföring.

Anne-Jaap har arbetat 
i över 20 år med sport, 
media och onlinespel. 
År 2008 kom han till 
Kindred-koncernen 
för att arbeta som 
marknadsföringschef för 
segmentet Västeuropa. 
Dessutom har han varit 
GM för segmenten Belgien, 
Tyskland, Rumänien och 
Australien innan hans 
nuvarande roll. Anne-Jaap 
är baserad i Malta.

Andra uppdrag:
Icke verkställande 
styrelseledamot, Relax 
Gaming Ltd.

Innehav: 12 314 svenska 
depåbevis i Kindred Group 
plc och 97 083  
prestationsbaserade  
aktierätter. 

Johan Wi lsby
Finanschef

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

Johan har varit finanschef
för Kindred-koncernen 
sedan september 
2020. Han har tidigare 
varit finanschef för
teknikföretag som Tobii, 
Fingerprint Cards och 
Transmode. Innan dessa 
finanschefs oller hade 
Johan-roller hade 
Johan ett antal ledande 
positioner inom finans
hos Microsoft och Hewlett 
Packard under 20 år. 

Innehav: 6 000 svenska 
depåbevis i Kindred Group 
plc och 40 601  
prestationsbaserade  
aktierätter. 
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Bolagsstyrningsrapport
Kindred Group plc är koncernens moderbolag, bildat och registrerat i Malta och 
noterat på Nasdaq Stockholm via svenska depåbevis (SDR) utfärdade av 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Utländska bolag vars aktier eller depåbevis 
upptas till handel på en reglerad marknad 
i Sverige måste tillämpa antingen Svensk 
kod för bolagsstyrning eller gällande 
bolagsstyrningskod i det land där bolaget 
har sitt säte.

Om koncernen (inklusive bolaget) inte 
tillämpar den svenska koden måste 
man inkludera en framställning där 
man beskriver i väsentliga aspekter 
koncernens agerande skiljer sig från den 
svenska koden.

Kindred-koncernens styrelse har beslutat 
att, så långt som det är praktiskt möjligt, 
tillämpa principerna i den svenska koden 
från den första noteringsdagen på 
Nasdaq Stockholm.

Följande framställning på sidorna 38 och 
40 har inte reviderats.

Styrelsen
Styrelsen och ledningen för Kindred-
koncernen är strukturerade enligt det 
europeiska tvådelade systemet med en 
koncernchef som är underställd styrelsen, 
som i sin tur väljs av årsstämman.

Följande styrelseledamöter, som valdes 
vid årsstämman den 12 maj 2020, har 
arbetat under året och därefter såvida inget 
annat anges:

Anders Ström
Ordförande

Peter Boggs
Styrelseledamot

Gunnel Duveblad
Styrelseledamot

Erik Forsberg
Styrelseledamot

Stefan Lundborg
Styrelseledamot

Carl-Magnus Månsson
Styrelseledamot

Den 3 december 2020 avgick Stefan 
Lundborg som icke verkställande 
styrelseledamot i Kindred-koncernen med 
omedelbar verkan.

Styrelseledamöternas arvoden och 
ägarintressen visas på sidorna 34, 35 
och 51.

Kindred-koncernens styrelse ansvarar 
gemensamt för koncernens framgångar 
och bolagsstyrning. Styrelsen strävar 
efter att ge koncernen ledarskap med en 
entreprenörsanda inom ramen för adekvata 
och effektiva finansiella kont oller genom 
vilka risker kan bedömas och hanteras.

Styrelsen består av ordföranden och 
fyra ledamöter enligt beskrivningen på 
sidorna 34 och 35. I den svenska koden 
lyfter man fram den grundläggande 
vikten av oberoende icke verkställande 
styrelseledamöter för att säkerställa en 
objektiv balans i styrelsen. Man anger även 
kriterier som ska beaktas vid fastställandet 
av icke verkställande styrelseledamöters 
oberoende. Styrelsen anser, enligt 
bestämmelse 4.4 i koden, att Peter 
Boggs, Gunnel Duveblad, Erik Forsberg 
och Carl-Magnus Månsson utgör icke 
verkställande styrelseledamöter som är 
oberoende av koncernen, dess ledning 
och koncernens huvudsakliga aktieägare. 
Anders Ström är styrelseordförande 
och även styrelseledamot i Kambi 
Group plc. Korta meritförteckningar för 
styrelsemedlemmarna finns på sidorna 34 
och 35.

För att säkerställa effektivitet sammanför 
styrelsens sammansättning en balans 
av kunskaper och erfarenhet som 
är lämpliga för verksamhetens krav. 
Styrelsens sammansättning och 
rekommendationer för utnämning av 
styrelseledamöter sköts av valberedningen, 
vars verksamhet beskrivs på sidan 42.

Styrelsen ansvarar gentemot aktieägarna 
för koncernens övergripande strategi 
och riktning.

Koncernchefen ansvarar för koncernens 
dagliga ledning.

Styrelsens arbetssätt
Koncernens styrning sköts framför allt av 
styrelsen, vilken är ansvarig för koncernens 
övergripande strategi och riktning inklusive 
budget, kapitalstruktur, väsentliga avtal, 
förvärv, avyttringar, samriskföretag, 
bolagsstyrning och koncernens policies.

Styrelsen och dess kommittéer har 
skriftliga direktiv med arbetsförfaranden.

Styrelsen kontrollerar åtminstone 
en gång per år att direktivet samt 
rapporteringsstrukturen och anvisningarna 
är relevanta och lämpliga.

Direktivet hänvisar även till styrelsepolicies 
och förfaranden som rör intressekonflikter 
som kan uppstå för styrelseledamöter, 
exempelvis nödvändigheten att 
upplysa övriga styrelseledamöter om 
eventuella intressekonflikter i lämplig 
tid. En styrelseledamot vars intresse 
står i konflikt med bolagets får inte delta 
när styrelsen hanterar ärendet, vilket 
innebär att vederbörande inte får delta 
i omröstningen eller vara närvarande 
vid sammanträdet under den tid då 
ärendet diskuteras eller delta i styrelsens 
överläggningar. Styrelseledamoten skall 
anses vara frånvarande vid bedömning av 
huruvida styrelsen uppnår kvorum.

Styrelsen har också en process för 
godkännande av relaterade parters 
transaktioner i enlighet med EU:s nya 
aktieägardirektiv ”SRD II”.

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

Ordförandens ansvar
Ordföranden ansvarar för styrelsens 
ledning samt för att fastslå dess 
dagordning och till fullo beakta 
styrelseledamöternas kommentarer 
och invändningar, säkerställa effektiv 
kommunikation med aktieägarna, leda 
styrelseledamöters introduktion och 
utveckling, uppmuntra aktivt deltagande 
från alla styrelseledamöter samt 
säkerställa att resultatet för enskilda 
ledamöter, styrelsen som helhet och dess 
kommittéer utvärderas regelbundet – 
vanligen en gång per år.

Ordföranden säkerställer att 
styrelsen tillhandahålls korrekt och 
tydlig information vid rätt tidpunkt. 
Styrelseledamöterna uppmuntras att 
uppdatera sina kunskaper och kännedom 
om koncernen genom möten med 
ledningen. Det finns en introduktionsprocess 
för nya styrelseledamöter.

Även bolagssekreteraren ansvarar 
tillsammans med Head of Investor Relations 
för rådgivning till styrelsen, via ordföranden, 
i alla frågor som rör bolagsstyrning. 
Styrelseledamöterna uppmuntras att 
införskaffa sig oberoende rådgivning och 
utbildning på koncernens bekostnad, 
där detta kan öka deras förståelse 
för koncernen och utförandet av 
deras förpliktelser.

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

Styrelsen har antagit skriftliga 
anvisningar för koncernchef, inklusive en 
delegeringspolicy. Styrelsen kontrollerar 
minst en gång per år att anvisningarna till 
koncernchef är relevanta och lämpliga.

Styrelsens arbete under 2020
Styrelsen och dess kommittéer 
sammanträder vanligen varannan 
månad hela året. Antalet styrelse- och 
kommitteesammanträden där varje 
styrelseledamot har deltagit under året 
anges i nedanstående tabell. På grund av 
COVID-19-pandemin har alla möten hållits 
virtuellt sedan i mars 2020.

Koncernchef rapporterar vid samtliga 
sammanträden om affärsutvecklingen 
och drift av verksamheten. Chefsjurist och 
regelefterlevnadsansvarig rapporterar om 
lagstiftningstrender på spelmarknaden 
och koncernens Group Risk Manager 
rapporterar årligen om verksamhetens 
risker. Head of Internal Audit rapporterar 
årligen till styrelsen om viktiga slutsatser och 
rekommendationer som utarbetats under 
året. Koncernledningens medlemmar och 
andra högre chefer deltar också vid behov i 
sammanträden för att uppdatera styrelsen 
om deras ansvarsområden och för att 
diskutera framtida planer.

Huvudpunkterna vid styrelsens 
sammanträden 2020 avsåg frågor med 
koppling till innovation, informationsteknik, 
produkthantering , strategi och affärsplaner, 
budgetar, prognoser, viktiga policyer och 
de nya reglerna i Nederländerna och USA. 
Styrelsen har utsett Peter Boggs och 
Gunnel Duveblad till USA-kommitté för 
att bättre kunna övervaka utvecklingen 
i USA. Vid samtliga sammanträden tog 
styrelsen också i beaktande följderna 
som COVID-19-pandemin har på koncernen 
samt åtgärderna för att kontrollera dess 
påverkan. Styrelsen har också beslutat 
att ändra det tidigare kommunicerade 
förslaget angående aktieutdelning för 
2019 och rekommenderade vid 2020 
års årsstämma att ingen aktieutdelning 
skulle ske, vilket följaktligen stöddes. 
Orsaken till detta val är osäkerheten 
till följd av COVID-19 samt att säkerställa 
att Kindred är välkapitaliserad inför 
framtida investeringsmöjligheter.

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

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

 –   Ansvarsfullt spelande

 – Upprätthålla integriteten

 – Regelefterlevnad

 – Medarbetarfokus

 –  Bidra till samhället

Bolagets hållbarhetspolicyhar godkänts 
av styrelsen.

I koncernledningen är det Personalchefen 
som har ansvaret för hållbarhet. 
Hållbarhet är en regelbundet återkommande 
punkt på revisionskommitteens 
dagordning, vilket gör att potentiella 
förändringar i både policy och relevanta 
bestämmelser kan granskas tillsammans 
med specifika p ojekt och initiativ.

Styrelsen mottar regelbundna 
uppdateringar i frågan från 
revisionskommitteen och är även 
involverad i en årlig granskning av 
koncernens hållbarhetspolicies.

Mer information om Kindred-koncernens 
syn på hållbarhet finns på sidorna 18 till
23 och den separata hållbarhetsrapporten 
för 2020.

Utvärdering av styrelsen
I enlighet med bestämmelse 8.1 i den 
svenska koden har styrelsen en process 
för formell utvärdering av sin egen samt 
kommittéernas prestationer. Styrelsens och 
kommittéernas prestationer har varit 
föremål för styrelsediskussioner, ledda av 
ordföranden, för att jämföra effektivitet 
mot prestationskriterier och potentiella 
risker för prestation. Utvärderingen sker i 
samarbete med valberedningen, som håller 
enskilda intervjuer med styrelseledamöterna. 
Styrelsens resultatutvärderingar har 

strukturerats på ett sätt som säkerställer 
en balanserad och objektiv granskning 
av styrelseledamöternas prestationer. 
Efter resultatgranskningen ansvarar 
ordföranden för att se till att lämpliga 
åtgärder, så som utbildning, vidtas.

Utvärderingen har rapporterats till 
valberedningen, vilket har hjälpt dem 
att identifiera sty elsens prestationer, 
kompetens, branscherfarenhet, 
internationella erfarenhet, mångfald 
och expertis.

Styrelsen övervakar potentiella 
intressekonflikter noga och har infört 
kontroller och riktlinjer för att undvika 
intressekonflikter som involverar någon 
av koncernens styrelseledamöter. 
Dessa kontroller säkerställer att en 
styrelseledamot som direkt eller indirekt 
berörs av ett särskilt ärende inte kan rösta 
eller delta i styrelsens hantering av ärendet. 
Mer information finns under rubri en 
”Styrelsens arbetssätt” på föregående sida.

Ersättning samt styrelseledamöters och 
befattningshavares ansvarsförsäkring
Årsstämman fastställer principer och 
maximibelopp av styrelseledamöternas 
arvoden. En styrelseledamot kan 
under en kort period tillhandahålla 
konsulttjänster men endast om detta 
anses mer kostnadseffektivt och av 
bättre kvalitet än externa alternativ. 
Alla sådana konsultarvoden redovisas 
i ersättningskommitteens rapport på 
sidan 51. Ingen av styrelseledamöterna 
har aktierätter utfärdade av koncernen. 
Kindred-koncernen har tecknat en 
ansvarsförsäkring för styrelseledamöter 
och befattningshavare för hela året 
som täcker det personliga ansvaret för 
deras tjänster gentemot koncernen. 
Täckning finns för skadeståndsanspråk
motsvarande totalt 5 miljoner GBP.

Styrelse1 Revisionskommitteen Ersättningskommitteen

Antal sammanträden under året 17 6 5

Namn

Anders Ström, ordförande 17/17 – –

Hélène Barnekow2 5/5 – –

Peter Boggs 16/17 – 5/5

Gunnel Duveblad 17/17 6/6 –

Erik Forsberg 15/17 6/6 –

Stefan Lundborg3 15/17 – 5/5

Carl-Magnus Månsson 17/17 – 5/5

1  Styrelsens möten som presenteras i tabellen ovan består av både fysiska styrelsemöten och sammanträden som 
hålls via konferenssamtal. Styrelsen håller kvartalsvisa sammanträden för att granska och godkänna koncernens 
resultat, där man även får rapporter från revisionskommitteen.

2 I maj avgick Hélène Barnekow från styrelsen vid årsstämman 2020.

3  Den 3 december 2020 avgick Stefan Lundborg som icke verkställande styrelseledamot i Kindred-koncernen med 
omedelbar verkan.
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Bolagsstyrningsrapport fortsättning

Kommunikation med ägare och 
investerare
För att utveckla en ömsesidig 
förståelse av målen har avdelningen för 
investerarrelationer regelbundet träffat 
ägare och institutionella investerare 
för att diskutera koncernens offentligt 
redovisade resultat och dess framtida 
strategi. Institutionella investerare har även 
kunnat träffa koncernchefen, finanschef,
linjechefer och andra viktiga personer 
i koncernen. 

Styrelsen får information om 
aktieägarnas åsikter och korrespondens. 
Bolagspresentationer och finansiell  
presentationer hålls regelbundet för 
fondförvaltare, aktiemäklare och medier, 
särskilt då del- och helårsrapporter 
offentliggörs. Länkar till webbpresentationer 
publiceras på koncernens webbplats. 
Alla aktieägare inbjuds att delta på 
årsstämman, där de kan ställa frågor till 
styrelsen inklusive styrelsekommittéernas 
ordföranden och koncernchefen.

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

Närvaro vid årsstämma
På grund av COVID-19-situationen och mot 
bakgrund av myndigheternas instruktioner, 
använde innehavare av svenska depåbevis 
(SDR) fullmakt istället för att personligen 
närvara vid årsstämman som höll den 
12 maj 2020. Inga styrelsemedlemmar, 
valberedning eller lagstadgade revisorer 
närvarade i enlighet med myndigheternas 
instruktioner om att hålla avstånd från 
andra, både inomhus och utomhus, för att 
förhindra spridningen av COVID-19.

Styrelsens förvaltningsberättelse om interna 
kontroller av den fi ansiella rapporteringen under 
räkenskapsåret 2020
Inledning
Enligt den maltesiska bolagslagen 
(kapitel 386) och Svensk kod för 
bolagsstyrning ansvarar styrelsen för 
den interna kontrollen. Denna rapport 
har utarbetats enligt bestämmelse 7.4 
i Svensk kod för bolagsstyrning och 
begränsas i enlighet med detta till 
interna kontroller av den finansiella
rapporteringen. Denna rapport, som inte 
har reviderats av revisorerna, utgör inte 
en del av det formella bokslutet.

Beskrivning
a. Kontrollmiljö
Styrelsen har det yttersta ansvaret för 
det interna kontrollsystemet och för att 
granska dess effektivitet. Det interna 
kontrollsystemet är utformat för att 
hantera, snarare än eliminera, risken 
för att verksamhetsmålen inte uppnås. 
I strävan efter att nå dessa mål kan 
interna kontroller endast ge rimliga och 
inte absoluta garantier mot väsentliga 
felaktigheter eller förluster.

b. Riskbedömning
Koncernledningen ansvarar för att granska 
risker samt för att identifiera, ut ärdera 
och hantera de väsentliga risker som rör 
deras respektive verksamhetsområden. 
Riskerna granskas och bedöms regelbundet 
av koncernchef, finanschef, chefsjuris  
och regelefterlevnadsansvarig, chef för 
internrevisionen, revisionskommitteen 
och styrelsen. Kontrollernas effektivitet 
beaktas tillsammans med riskernas 
omfattning och deras betydelse för enskilda 
verksamhetsområdens driftsförhållanden.

c. Kontrollverksamhet
Styrelsen ansvarar för alla aspekter av 
koncernens kontrollverksamhet.

Revisionskommitteen hjälper styrelsen 
i granskningen av interna kontrollers 
effektivitet och ansvarar för att 
skapa en strategi för granskningar 
av interna kontroller. I detta arbete 
beaktas de organisatoriska ramar och 
rapporteringsmekanismer som finns i
koncernen samt arbetet som utförs av 
chefsjurist och regelefterlevnadsansvarig 
samt chef för internrevisionen.

Chefsjurist och regelefterlevnadsansvarig 
samt internrevisionens chef arbetar i 
hela koncernen och deras roll består av 
att identifiera, vervaka och rapportera 
till styrelsen om väsentliga finansiella
och operativa risker som koncernen 

står inför och att säkerställa att den 
uppfyller de högsta möjliga standarder 
för bolagsstyrning som olika intressenter 
kan vänta sig.

d. Information och kommunikation
Styrelsen får regelbundna formella 
rapporter från koncernledningen om 
verksamhetens resultat, inklusive 
förklaringar av väsentliga avvikelser från 
förväntade resultat och bedömningar av 
förändringar i verksamhetens riskprofi  
som har konsekvenser för det interna 
kontrollsystemet. I synnerhet får styrelsen 
regelbundna periodiska rapporter från 
chefsjurist och regelefterlevnadsansvarig 
samt chefen för internrevisionen.

Styrelsen tar även hänsyn till 
revisionskommittééns råd, de externa 
revisorernas rapporter och alla andra 
relaterade faktorer som kommer till 
dess kännedom.

e. Övervakning
Ytterligare information om 
revisionskommitteens verksamhet 
beträffande övervakning av Kindred-
koncernens interna kontroller, inklusive 
den granskning av finansiella rappo ter 
som publiceras kvartalsvis och 
rapporter från internrevisionen, finns
i revisionskommitteens rapport på 
följande sida.

För styrelsens räkning
Malta, 12 mars 2021

Anders Ström
Styrelseordförande och ledamot

Gunnel Duveblad
Direktör

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

Med undantag för de frågor som 
anges ovan och bestämmelse 7.5 (att 
styrelsen ska sammanträda med de 
lagstadgade revisorerna minst en gång 
per år utan ledningens närvaro), bekräftar 
styrelsen att de följer Svensk kod 
för bolagsstyrning.
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Revisionskommitténs rapport

Revisionskommittén (”kommittén”) ger 
råd och rekommendationer till styrelsen 
i frågor som rör finansiell rappo tering, 
interna kontroller och riskhantering, samt 
ger valberedningen råd om utnämningen 
av revisorer. Kommitténs roll anges i dess 
skriftliga uppdragsbeskrivning.

Kommittén sammanträdde fyra gånger 
under året och består för närvarande 
av två oberoende icke-verkställande 
styrelseledamöter: Gunnel Duveblad och 
Erik Forsberg. Kommitténs ordförande 
är Gunnel Duveblad, med stor erfarenhet 
av förvaltning och finansiella frågor
från internationell verksamhet och 
som ordförande i andra börsnoterade 
företag. Där detta har varit lämpligt har 
kommittén rådfrågat styrelseordföranden, 
koncernchefen och finansche en om 
dess förslag. De lagstadgade revisorerna, 
PricewaterhouseCoopers (PwC), deltog 
också vid tre av sammanträdena.

Ansvarsområden omfattar övervakning 
av integriteten i koncernens bokslut. 
Under året har kommittén granskat 
koncernens bokslut och formella 
meddelanden som rör koncernens 
finansiella esultat innan dessa har 
presenterats för styrelsen. I detta arbete 
har man beaktat redovisningsprinciper, 
områden där bedömningar eller 
uppskattningar används och 
rapporteringskrav, samt frågor som de 
externa revisorerna uppmärksammat 
dem på. En formell riskhanteringsrapport 
presenteras kvartalsvis för 
revisionskommittén av Chefsjuristen, 
med ansvar för regelefterlevnad, samt 
koncernens riskansvariga person och 
granskas av styrelsen.

Redovisning och viktiga 
bedömningsområden
De huvudsakliga ämnena som kommittén 
överlägger för 2020 följer nedan:

Nedskrivningsbehov av goodwill
Till följd av tidigare förvärv har koncernen 
nu betydande goodwill och andra 
beständiga immateriella tillgångar som är 
föremål för en årlig nedskrivningsöversyn.

Under året redovisade ledningen en 
nedskrivning på 7,8 miljoner GBP. 
Detta är i förhållande till både den 
goodwill som uppstod vid förvärvet av 
Betchoice, till följd av en bedömning 
som gjordes efter pandemiutbrottet, och 
den goodwill som redovisades som en 
del av Guildhall-förvärvet i april 2008, 
då den underliggande verksamheten 
har avvecklats. Den fullständiga 
nedskrivningsbedömningen som 
gjordes vid årsskiftet identifierade inte
nedskrivningsindikatorer för någon av de 
återstående kassagenererande 

enheterna. Kommittén beaktade det 
arbete som gjorts och de slutsatser 
som nåtts av den lagstadgade revisorn 
på detta område som en del i deras 
revision. Kommittén samtycker till 
ledningens position i detta och den 
beskrivna känslighetsanalysen.

Efterlevnad av skattelagstiftning
Kommittén fick egelbundna uppdateringar 
från ledningen om indirekta skatter och 
bolagsskatter samt de bedömningar 
som använts vid fastställandet av 
bolagsskattesatsen, redovisningen 
av bolagsskatteintäkter och den 
uppskjutna skatt som tagits upp och 
redovisats. Koncernen verkar i flera 
olika jurisdiktioner och lyder under 
olika nationella skattelagar och 
bestämmelser. Kommittén diskuterade 
viktiga bedömningar i relation till 
den skatteposition som tagits och 
de grunder på vilka uppskjutna och 
löpande skatter tagits upp och redovisats. 
Kommittén beaktade även det arbete som 
gjorts av styrelsen och stötts av externa 
rådgivare och experter och de slutsatser 
som nåtts av PwC på detta område som 
en del i dess revision och samtycker till 
ledningens position i detta.

Efterlevnad av lagar och bestämmelser
Efterlevnad av lagar och bestämmelser 
inom spelbranschen på nätet har 
blivit alltmer komplicerat eftersom de 
lagstiftande och finanspolitiska eglerna 
är geografiskt begränsade och fo tsätter 
att utvecklas.

Kommittén har utvärderat kontrollmiljön 
och riskhanteringsprocesserna som 
finns för att följa licensbestämmelser
samt skyldigheter beträffande 
ansvarsfullt spelande och bekämpning 
av penningtvätt. Kommittén granskade 
koncernens rapport om tvister som 
tillhandahölls av ledningen och 
diskuterade i samband med denna 
dess konsekvenser för verksamheten 
och ekonomin. Kommittén diskuterade 
sitt arbete på detta område med PwC 
och samtycker till ledningens position i 
denna fråga och hur den har behandlats i 
redovisningen av dessa frågor i bokslutet.

Intern kontroll och revision 
Kommittén ansvarar för att granska 
koncernens interna kontroll- och 
riskhanteringssystem samt granska 
dess hållbarhetsrutiner. Den mottar 
uppdateringar från Finanschef, Chefsjurist 
med ansvar för regelefterlevnad, samt andra 
högre chefer om pågående initiativ för 
att förbättra Kindreds interna kontroller. 
Kommittén är också ansvarig för 
koncernens visselblåsningsförfarande, 
”Speak Up!”, vilken är en säker, oberoende 
och sekretesskyddad webbplats som 
underhålls av en tredjepartsleverantör. 

Internrevisionen finns inom huvudkon oret 
men rapporterar till revisionskommittén. 
Internrevisionens chef har alltid 
omedelbar tillgång till revisionskommittén. 
Internrevisionen fungerar som en 
oberoende funktion med avsikt att 
utvärdera och förbättra effektiviteten 
i riskhanterings-, kontroll- och 
bolagsstyrningsprocesser. Dess arbete 
utförs enligt International Standards 
for the Professional Practice of Internal 
Auditing från Institute of Internal 
Auditors. Revisionskommittén fastställer 
omfattningen för internrevisionens arbete 
och får rapporter om genomförda 
revisioner. Under året gav avdelningen för 
internrevision försäkringar om operativa, 
finansiella och efterl vnadsmässiga 
frågor, inklusive kontroller över 
kundbonusar, en bedömning av nuvarande 
riskhanteringsfunktioner samt Kindreds 
ramverk för efterlevnad.

Ledningen ansvarar för att 
åtgärda och följa upp eventuella 
rekommendationer från internrevisionen. 
Revisionskommittén utvärderar 
också internrevisionens resultat. 
Kommittén bedömer att de kontroller 
som finns samt den granskningsp ocess 
som övervakas av ledningen och 
internrevisionens chef är effektiva för att 
övervaka de fastställda systemen. 

Lagstadgad revision och övriga 
tjänster
Kommittén ansvarar för att ge 
rekommendationer till valberedningen 
beträffande utnämnandet av externa 
revisorer, övervakning av deras oberoende 
och opartiskhet samt för att godkänna 
ersättningsnivå och omfattning för icke-
revisionsrelaterade tjänster.

Under året rapporterade PwC Malta 
till kommittén om sin revisionsstrategi 
och revisionsarbetets omfattning. 
Kommittén har granskat de 
externa revisorernas resultat och 
beloppet icke-revisionsrelaterade 
arvoden som betalats under året. 
Enligt följande disclosed in notera 4 
på sidan 75. Tillhandahållandet av 
icke-revisionsrelaterade tjänster 
ska hänvisas till kommittén om de 
sannolikt överskrider en förutbestämd 
tröskel. Allt arbete som understiger 
tröskeln ska på förhand godkännas av 
Finanschef. Kommittén strävar efter 
att skydda revisorernas objektivitet och 
oberoende genom att övervaka och 
begränsa både typen av och mängden 
icke-revisionsrelaterade tjänster som 
tillhandahålls av de externa revisorerna.
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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 utnämnandet av 
följande års valberedning.

Valberedningen, som agerar självständigt 
från styrelsen, granskar styrelsens 
struktur, storlek och sammansättning och 
ansvarar för att identifiera och nominera
kandidater när nya styrelseledamöter ska 
utses. Valberedningen använder Svensk 
kod för bolagsstyrning som grund när 
man leder processen för utnämningar 
till styrelseposter och ger årsstämman 
rekommendationer därpå.

Kommittén genomför enskilda intervjuer 
med styrelsens ledamöter och med 
koncernchefen när styrelsen utvärderas. 
Valberedningen använde sig av en 
oberoende konsult för att utvärdera 
styrelsen och förse information 
för granskning.

Vid bedömningen av styrelsens 
utvärdering tas särskild hänsyn till 
kraven beträffande styrelsens bredd 
och mångsidighet samt kravet på 
att eftersträva en jämn könsbalans. 
Valberedningen bedömer att styrelsens 
sammansättning ska spegla de olika 
bakgrunder och expertområden som 
krävs för genomförandet av Kindred-
koncernens strategi i en internationell, 
mycket komplicerad och omväxlande 
rättsmiljö med höga krav på 
spelarsäkerhet och ansvarsfullt spelande. 
Valberedningen anser att mångfald är 
viktigt för att skapa en välfungerande 
sammansättning av styrelsen. 
Den har lagt extra fokus på att hitta en 
styrelsesammansättning med större 
mångfald, särskilt beträffande kön. 

 

Valberedningens motiverade yttrande 
finns på koncernens webbplats
www.kindredgroup.com.

Valberedningen sammanträdde tre 
gånger inför 2020 års årsstämma. 
Vid årsstämman den 12 maj 2020 
beslutade man att valberedningen för 
2021 års årsstämma ska bestå av minst 
fyra och högst fem medlemmar.

Valberedningen för 2021 års årsstämma 
består av Cecilia Marlow – Nordea Fonder 
(ordförande) Thomas Gür – Veralda, 
Peter Lundkvist – Tredje AP-fonden, Erik 
Sprinchorn – TIN Fonder, och Anders 
Ström – styrelseordförande (adjungerad). 
Kommittén höll fem möten där protokoll 
togs till årsstämman 2021.

Ersättningskommitténs 
rapport

En rapport om styrelseledamöternas 
ersättningar och ersättningskommitténs 
verksamhet finns på sidorna 49 till 52

Bolagsstyrningsrapport fortsättning

kindredgroup.com
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Allmänna juridiska förutsättningar
Vi går in i en ny era där hållbarhetsfokus och efterlevnadsförmåga är drivande 
för lagstiftningsagendan. I ett klimat med regulativa förändringar och hård 
tillämpning av regulatoriska myndigheter har industrin tvingats börja om och 
ompröva sin position i samhället och gentemot kunden.

Med år 2020 som ett år utan några 
större sportevenemang men likväl ett år 
med allomfattande digital tillgänglighet 
i alla hushåll, har främjandet av 
online-moderering och kundskydd 
gentemot problematiskt beteende 
med rätta tagit upp en central plats. 
2020 var ett år då operatörer förenades, 
med viktiga självreglerande initiativ i 
konsumentskyddande syfte, inklusive 
begränsningar av kommersiell exponering, 
åtaganden om säkrare spelande och ett 
ökat stöd för behandlingsprogram. 
Kindred förstår att de har en viktig 
roll att spela i denna debatt och dess 
hållbarhetsstrategi och engagemang för 
att utrota och radera problembeteenden 
genom att vägleda och stödja kunder 
att behålla kontrollen gör just det. 
Genom att samarbeta med parter över 
ett bredare intressentområde strävar 
Kindred efter att tackla denna, och ett 
antal övriga frågor, från alla möjliga vinklar. 
Kindreds partnerskap med Derby Countys 
Community Trust rörande dess mentala 
hälsoprogram för män och dess donation 
av exponeringsrättigheter till det europeiska 
nätverket Active Living for Mental 
Health visar att dessa avsikter omsätts 
till handling.

Förutom de många nationella 
utvecklingsprocesser som påverkade 
och inverkade på Kindreds verksamhet 
2020, spelade den europeiska 
digitaliseringsagendan en central roll 
under 2020. Europeiska kommissionen 
presenterade sin strategi för data och 
artificiell intelligens (AI) för att forma
Europas digitala framtid och för att 
skapa rätt incitament för att påskynda 
implementeringen av AI i februari 2020. 
Tillsammans med EGBA deltog Kindred 
i samrådet om policydokumentet för 
artificiell intelligens. Införandet v en Lag 
om digitala tjänster (inklusive bindande 
regler för moderering av innehåll och 
upprätthållande för att skydda minderåriga), 
ett regelverk för artificiell intelligens, en
IT-säkerhetsakt för finansiella tjänster
och en digital skatt kommer alla att ingå i 
EU:s prioriteringar och kan ha en betydande 
inverkan på den nätbaserade spelbranschen.

Beskattningen av digitala tjänster förblev 
också ett centralt ämne under 2020. 
Trots den pågående granskningen av 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) av det internationella 
skattesystemet i ett försök att skapa en 
global skatteram, fortsatte EU sitt arbete 
med förslag på skatt för digitala tjänster 
(DST) som tas ut på specifika tjänster som

tillhandahålls över internet. Företag av en 
viss storlek måste betala en skatt på 3 
procent på intäkterna från dessa digitala 
tjänster. Förslaget syftar till att förhindra 
att ensidiga åtgärder införs av vissa 
enskilda medlemsstater. 

Den 7 maj 2020 antog Europeiska 
kommissionen en handlingsplan för 
en omfattande unionspolicy för att 
förhindra penningtvätt och finansiering 
av terrorism. Europeiska kommissionen 
anser att direktivet om penningtvätt 
(AML) på många sätt har misslyckats 
med att uppnå vad det borde ha gjort, 
på grund av bristande korrekthet i 
medlemsstaternas genomförande. 
Flera medlemsstater är för närvarande 
föremål för överträdelseförfaranden. 
Handlingsplanen syftar till att säkerställa 
ett effektivt genomförande av befintliga
AML-regler, en enda EU-regelbok, tillsyn på 
EU-nivå, en stöd- och samarbetsmekanism 
för finansunderrättelseenheter och
bättre användning av information för att 
genomdriva straffrätten. Genom detta 
syftar Europeiska kommissionen till att 
mildra fragmenteringen av regler, ojämn 
tillsyn och begränsningar i samarbetet 
mellan finansunderrättelseenheter i hela
EU. Europeiska bankmyndigheten krävde 
också en ensam uppsättning bindande 
regler för en mer effektiv hantering av 
penningtvätt och finansiering v terrorism.

EU:s 6:e AML-direktiv, som undanröjer 
hinder för gränsöverskridande rättsligt och 
polisiärt samarbete, skulle införlivas av 
medlemsstaterna senast den 3 december 
2020. En tredje överstatlig riskbedömning 
för gränsöverskridande aktiviteter kommer 
att genomföras under första hälften av 
2021, vilket skapar en ny möjlighet att 
ändra riskfaktorn för onlinespelsektorn (för 
närvarande på nivå tre, högriskexponering 
för penningtvätt) sett till de betydande 
förmildrande ansträngningar som online-
spelindustrin har gjort för att hantera 
penningtvätt. Kindred presenterade sin 
inställning gentemot penningtvätt vid ett 
möte med Europeiska kommissionen den 
9 december 2020.

Sverige
Sedan den svenska spellagen trädde i kraft 
i januari 2019, har den svenska marknaden 
kännetecknats av regleringsåtgärder, hård 
tillämpning av regulatoriska myndigheter 
och genomförandet av ytterligare åtgärder 
2020. Följaktligen har kanaliseringsmålen 
för den svenska spelpolitiken uppenbarligen 
misslyckats. Som en del av Sveriges 
åtgärder för att skydda allmänheten under 

COVID-19-pandemin införde regeringen 
en tillfällig insättningsgräns på 5 000 kr 
per vecka för kasinospel online samt ett 
bonustak på 100 kr och obligatoriska 
sessionsgränser som trädde i kraft den 
2 juli 2020 till slutet av 2020. De tillfälliga 
begränsningarna förlängdes därefter till den 
30 juni 2021. Spelinspektionen inledde en 
granskning med fokus på aktsamhetsplikten 
för att ta itu med de upplevda bristerna i 
operatörernas process för ansvarsfullt 
spelande och riktlinjer förväntas 
publiceras under första kvartalet 2021. 
Begränsningar av sportspel, inklusive ett 
förbud mot att satsa på regelöverträdelser 
som gula kort och på fotboll utanför de 
fyra bästa divisionerna i de inhemska 
ligorna, trädde i kraft den 1 januari 2021. 
En statlig kommission publicerade sin 
rapport om spel den 14 december 2020, 
där det föreslogs att en granskning 
skulle inleddas kring möjligheten att 
riskklassificera spelprodukter samt eventuell 
implementering av olika begränsningar för 
marknadsföring (inklusive ett eventuellt 
förbud mot annonsering för onlinekasinon).

Efter att SGA inledde en utredning 
mot Kindred angående påstådda 
bonusöverträdelser under första kvartalet 
2019 fick Kind ed en varning förenad med 
sanktionsavgift på 100 miljoner kronor 
i mars 2020. Trots Kindreds proaktiva 
uppsökande för att förtydliga tolkningen 
av lagen om spel samt begäran om 
regulatorisk vägledning rörande tillåtelse av 
kampanjer och tävlingar, bekräftade SGA 
den ståndpunkt som hade tagits i andra 
sanktionsbeslut. Kindred överklagade 
beslutet till förvaltningsdomstolen i juni 
2020 och ett föreläggande pågår för 
närvarande med SGA. Ett domstolsbeslut 
förväntas inte före tredje kvartalet 2021 
och böterna blir inte verkställbara förrän ett 
slutligt rättsligt beslut har meddelats.

Den 9 december 2020 utfärdade 
SGA ett beslut mot Kindred och ATG 
i samband med deras genomförande 
av den tillfälliga insättningsgränsen 
från 2 juli 2020. Medan SGA ansåg att 
Kindred var överensstämmande på ett 
övergripande plan motsattes Kindreds 
tolkning av vad spelare får sätta in 
under de tillfälliga begränsningarna. 
Kindred har därefter implementerat en 
reviderad lösning och överklagat beslutet 
till förvaltningsdomstolen i januari 2021 
eftersom de i grunden inte håller med om 
SGA:s tillämpade tolkning.
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Nederländerna
Efter att den parlamentariska 
granskningsprocessen av fjärrspelförslaget 
i juni 2020 har slutförts förväntas 
fjärrspelförslaget träda i kraft den 1 april 
2021. Detta med ett samtidigt öppnande 
av processen för licensansökan och med 
utfärdande av de första licenserna senast 
den 1 oktober 2021. 

Justitiedepartementet publicerade 
utkast till sekundära förordningar, 
som innehåller mer detaljerade regler 
om missbruksförebyggande och 
konsumentskydd, i augusti 2020 vilka 
anmäldes till Europeiska kommissionen 
och fick ett (ic e-bindande) råd av 
statsrådet. Innan marknaden öppnas har 
Kindred deltagit i de olika konsultationerna 
och webbinarierna som hålls av den 
nederländska spelmyndigheten för att 
tillhandahålla expertis och stöd för att 
testa självuteslutningssystemet (CRUKS). 
Även om ytterligare förseningar när 
det gäller marknadsöppning inte kan 
uteslutas, siktar Kindred på att skicka in 
sin licensansökan 2021 och har uppmanat 
alla relevanta Kindred-team att förbereda 
sig för operativ beredskap. I enlighet med 
antagandet från 2019 av förslaget kallat 
”Postema”, som införde en 33-månaders 
nedkylningsperiod för onlineoperatörer 
som aktivt riktar sig mot holländska 
kunder före licensgodkännande, förväntas 
de etablerade aktörerna komma in på 
marknaden först. 

Ett skatteförslag för beskattning av alla 
onlinespeloperatörer på den nederländska 
marknaden från och med den 1 januari 
2021 godkändes av underhuset i november 
2020 men lyckades inte få statligt stöd 
på grund av de grundläggande juridiska 
frågorna när det gäller dubbelbeskattning. 

Belgien
Efter utgången av mandatet för 
ordföranden för den belgiska 
spelkommissionen utnämndes en ny 
ordförande och en ny koncernchef vid 
den belgiska spelkommissionen i april 
2020. Som en del av sitt förnyade fokus 
har den belgiska spelkommissionen 
börjat intensifiera bedri andet mot 
olagliga offshore-webbplatser genom 
svartlistning och webblockering, samt 
en förebyggande kampanj till förmån för 
licensierade operatörer. Den 6 februari 
2020 ogiltigförklarade statsrådet delvis 
den kungliga förordningen från 25 
oktober 2018 om villkoren för att utnyttja 
hasardspel online, vilket resulterade i 
(i) ett totalt bonusförbud från och med 
den 1 mars 2020 och (ii) lika villkor för 
all onlinespelannonsering. Den belgiska 
spelkommissionen antog en mycket 
bred beskrivning av termen ”bonus” som 

för närvarande ställs inför statsrådet. 
Kindred har fördömt bristen på formell 
vägledning i detta avseende och bristen 
på lika villkor bland reglerade operatörer. 
Efter ogiltigförklaringen av sin arkadlicens 
online (B+) i mars 2019 mot bakgrund 
av den konstitutionella domstolens 
ogiltigförklaring av spellagen på grund 
av en konstaterad diskriminering mellan 
offline- och onlinespel, fick Kind ed en 
ny B+-licens i april 2020. Medan ett 
liknande ärende förblir i väntande status 
inför statsrådet i samband med 
Kindreds 2012-sportspellicens online 
(F1+) tilldelades Kindred en ny nioårig 
sportspellicens online den 20 januari 2021.

Den 29 oktober 2020 ingick Kindred 
och Rank Group ett aktieköpsavtal för 
att förvärva 100 procent av aktierna i 
Blankenberge Casino-Kursaal (Blancas) 
NV. Blancas NV är licensinnehavare 
och operatör för kasinot Blankenberge 
och innehar nätkasinolicensen som 
gör det möjligt för Kindred att erbjuda 
nätkasino, livekasino och poker till 
belgiska kunder under varumärket Unibet. 
Förvärvet väntar för närvarande på 
sedvanliga myndighetsgodkännanden och 
förväntas slutföras under första kvartalet 
av 2021. Den 11 december 2020 förnyade 
den belgiska spelkommissionen Blancas 
NV:s nätcasinolicens (A+) till och med den 
31 december 2035.

Efter ogiltigförklaringen av den 
21-procentiga momsavgiften för onlinespel 
av Författningsdomstolen i maj 2018, 
ifrågasatte Kindred den icke-retroaktiva 
återvinningsaspekten av beslutet och 
skattemyndighetens vägran att återbetala 
de momsbetalningar som gjordes inför 
Bryssel underdomstol. Ett beslut (första 
instans) förväntas inte innan fjärde 
kvartalet av 2021.

Norge
Det ombytliga verkställandet och politiska 
klimatet i Norge fortsatte under 2020 
och flera förordningsinitiativ illustrerar 
Norges önskan att skydda marknaden på 
ytterligare plan. I januari 2020 trädde ett 
ändrat förbud mot betalningstransaktioner 
i kraft och utvidgade skyldigheterna för 
norska banker och finansinstitut att ut eda, 
blockera och tillhandahålla information om 
betalningstransaktioner till/från utländska 
speloperatörer. I augusti 2020 meddelade 
Norge den Europeiska kommissionen 
om sin reviderade spellagstiftning som 
vill slå samman lagarna om lotteri, spel 
och totalisator, stärka Norsk Tipping 
och Norsk Rikstotos monopol och 
möjliggöra starkare tillämpning gentemot 
onlineoperatörer och onlineannonsering. 
Om den godkänns förväntas den nya lagen 
träda i kraft i januari 2022. Ändringar av 

radio- och TV-lagen som tillåter norska 
mediemyndigheten att förbjuda norska 
distributörer av audiovisuella tjänster från 
att marknadsföra spelande riktat mot Norge 
samt att bötfälla dem, trädde i kraft den 1 
januari 2021. 

Inga väsentliga förändringar av regleringen 
förväntas före de allmänna valen i 
september 2021. Kindreds prioriterade 
fokus ligger fortfarande på att skapa en 
konstruktiv dialog för att inleda ett politisk 
förskjutning mot hållbar reglering. 

Efter beslutet från den norska 
spelmyndigheten i april 2019 om att 
Kindred ska upphöra och avstå från att 
tillhandahålla tjänster i Norge, överklagade 
Kindred beslutet inför Oslo tingsrätt och 
ifrågasätter fundamentalt verkställbarheten i 
NGA:s beslut. Det finns inget förbud mot at  
norrmän deltar i utländsk spelverksamhet 
i enlighet med den grundläggande 
friheten att köpa gränsöverskridande 
tjänster inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. 

Storbritannien
Den 8 december 2020 tillkännagav den 
brittiska regeringen påbörjandet av 
spelgranskningen, inklusive övergripande 
systematik, referensvillkor och de första 
frågorna för konsultation för svar senast 
den 31 mars 2021. Initiativet efterföljer 
publiceringen av två rapporter sommaren 
2020: en rapport från det brittiska 
överhuset (som föreslår licensiering för 
samarbetspartners, insatsbegränsningar 
online och förbud mot all spelannonsering 
inom sport samt en översyn av 
spelkommissionen) och en rapport från 
tankesmedjan Social Market Foundation 
(som föreslår insatsbegränsningar 
på slots online och förbättrade 
kreditvärdighetskontroller). Den brittiska 
regeringens konsultation kommer att 
omfatta sponsring av reklam och sport, 
white-label-avtal, kreditvärdighetskontroller 
och insatsbegränsningar och syftar 
till att uppdatera lagstiftningen 
för att skydda spelare och inrätta 
en stark tillsynsmyndighet med 
lämpliga verkställighetsbefogenheter. 

Betting and Gaming Council har 
varit den drivande faktorn bakom 
självreglerande initiativ, inklusive 
uppdaterade uppförandekoder för 
ansvarsfull marknadsföring, högt värderade 
kunder, speldesign och sponsrad reklam. 
Kindred fortsätter att implementera 
avancerad riskhanteringsteknik för 
att uppfylla myndighetskrav och de 
höga standarder som råder på den 
brittiska marknaden. 

Allmänna juridiska förutsättningar fortsättning
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Danmark
I januari 2020 publicerade den danska 
spelmyndigheten en ny guide om 
ansvarsfullt spelande där man lade 
fram ett antal nya regler så som 
bonusrestriktioner för spelare som är 
i riskzonen och visning av en klocka 
på webbplatsen. Denna händelse 
sammanföll med ikraftträdandet av 
nya verkställande förhållningsorder den 
1 januari 2020 gällande införandet av 
en raderingsknapp från det nationella 
självuteslutningsregistret ROFUS 
och det automatiska förbudet mot 
marknadsföring när du registrerar dig på 
ROFUS. I juni 2020 införde den danska 
spelmyndigheten dessutom nya krav 
på självutestängningsförfaranden och 
spelrapportering för virtuella sportspel och 
P2P-spel. 

Efter regeringens avtal i december 2019 
om att höja skatten på onlinespel från 
nuvarande 20 procent till 28 procent, 
godkändes den föreslagna åtgärden i 
december 2020 och trädde i kraft den 1 
januari 2021. Skatteministeriet bekräftade 
att det kommer att få en väsentlig inverkan 
på kanaliseringsnivån i Danmark och att 
läckage till offshore-operatörer kommer 
att bli förekommande. De beräknade 
ytterligare skatteintäkterna är därför 
mycket orealistiska.

Finland
Inrikesministeriet inledde ett projekt för 
att reformera lotterilagen i januari 2020 
i syfte att stärka monopolet och minska 
spelproblemen genom att bland annat 
utse en arbetsgrupp för att ta itu med 
detta. Resultaten publicerades inte men 
införlivades i ett förslag till ändringar av 
lotterilagen som skickades ut för offentligt 
samråd i januari 2021. Förslaget innehåller 
en bestämmelse om blockering av 
betalningar för operatörer som aktivt 
marknadsför speltjänster i strid med 
finländska lotterilagen. Regeringen ha  
bekräftat sin politiska vilja att genomföra 
betalningsspärrar och förväntas lägga 
fram ett förslag till parlamentet i juni 
2021 med ändringar som träder i kraft 
2022. Det finns dock flera grundläggand  
frågor angående lagenligheten, 
effekterna och proportionaliteten för 
betalningsblockeringar. Trots det kommer 
sannolikt inga förändringar av den finsk  
regimen att föreslås av den nuvarande 
regeringen. Nästa allmänna val kommer att 
hållas i april 2023.

Tyskland
Efter ministergodkännandet i mars 2019 av 
den tredje ändringen av det mellanstatliga 
avtalet om spelande (Interstate Treaty on 
Gambling), som förlänger den nuvarande 
”provisoriska ordningen” till juni 2021, 

trädde ändringen av det mellanstatliga 
avtalet om spelande i kraft i januari 2020 
under en övergångsperiod på 18 månader. 
I februari 2020 ansökte Kindred om en 
federal sportspellicens men processen 
stoppades i april 2020 av Darmstadts 
förvaltningsdomstol på grund av brist 
på transparens samt diskriminering. 
I september 2020, efter återkallandet av 
rättsfallet, tilldelades 15 sportspellicenser, 
med efterföljande licenser tilldelade under 
månaderna därefter. Kindred väntar för 
närvarande på svar på sin ansökan. 
Den nuvarande övergångsregimen, som 
trädde i kraft den 15 oktober 2020, ska 
ersättas med ett mer expansivt ramverk 
där nätkasino och poker kommer att 
tillåtas från och med den 1 juli 2021 när 
det bekräftas av delstaterna i mars 2021. 
För att genomdriva ett tidigt genomförande 
av 2021 års ramverk och mildra eventuella 
risker i termer av licensberättigande 
enades de tyska delstaterna om den 
ovan nämnda övergångsregimen genom 
att operatörer som redan följer 2021 års 
ramverk kan erbjuda nätkasino utan att 
prioriteras för administrativ verkställighet. 
Efterlevnad med övergångsregimen 
inkluderar ett förbud mot live-kasino 
och bordsspel (roulette, blackjack), en 
månatlig insättningsgräns på 1 000 
EUR, en maxgräns på 1 EUR för slots, 
en varaktighet på minst fem sekunder 
mellan snurr och begränsade former 
av livebetting. Kindred har följt dessa 
åtgärder. Kindred är för närvarande 
inblandad i två domstolsförfaranden om 
kunders ersättningskrav.

USA
Efter de framgångsrika affärerna 
med Hard Rock Casino (New Jersey), 
Mohegan Sun Pocono (Pennsylvania) och 
Caesars Entertainment (Indiana, Iowa 
och eventuellt ytterligare stater), ingick 
Kindred ett marknadstillträdesavtal 
med Penn National Gaming som ger 
marknadstillträde i Illinois och Ohio för att 
driva både sportspel online och onlinespel, 
i väntan på att gällande lagar antas och 
att båda parter erhåller alla nödvändiga 
spellicenser. Kindred ingick också ett avtal 
om marknadstillträde med The Quechan 
Tribe i Fort Yuma Indian Reservation för 
att få tillgång till två nyckelstater – Arizona 
och Kalifornien – för att driva både online- 
och detaljhandelsbaserade sportspel 
samt iGaming efter att regleringen träder i 
kraft och licenser delas ut. I enlighet med 
Caesars-partnerskapet beviljades Kindred 
en licens för sportspel i Indiana i maj 2020 
och lanserade sin webbsajt för sportspel 
online den 30 juli 2020. Indiana kunde 
se en inledande nätkasinolagstiftning 
efter framgången med onlinemarknaden 
för sportspel, men regleringsändringar 
kommer sannolikt inte att genomföras 

före 2022. I enlighet med antagandet av 
lagstiftning om sportspel i Virginia den 
15 september 2020 lanserade Virginia 
Lottery sin licensansökningsprocess för 
organisering av sportspel online med 
12 mobillicenser, varav fyra till sju är 
fristående licenser. Kindred lämnade in 
sin ansökan i oktober 2020 och väntar på 
beslutet från Virginia Lottery. Om Kindred 
tilldelas en licens, ämnar de lansera under 
det andra kvartalet 2021. I enlighet med 
Penn National-partnerskapet lämnade 
Kindred in sin ansökan om sportspel 
online i Illinois i november 2020. 
Medan onlineoperatörer i Illinois omfattas 
av ett personligt registreringskrav fram till 
ungefär mars 2022, har kravet konstant 
suspenderats sedan juni 2020 på grund 
av den pågående pandemin. Kindred ämnar 
lansera sin verksamhet i Illinois under 
det tredje kvartalet 2021, beroende på 
ett eventuellt myndighetsgodkännande. 
Kindred har också ansökt om en 
online-sportspellicens i Iowa som en 
del av Caesars-affären och siktar på 
att lansera under det tredje kvartalet 
2021, med förbehåll för erhållande av 
ett sportspeltillstånd. Kindred övervakar 
kontinuerligt utvecklingen i andra 
amerikanska stater eftersom en stark 
drivkraft har utvecklats under 2020 som 
kommer att fortsätta under 2021.

Övrigt
Den 1 juni 2017 utfärdade det 
tjeckiska finansdepa tementet ett 
påföljdsförfarande mot Kindred med böter 
på 10 000 000 CZK (345 000 GBP) för att 
ha påstått sig erbjuda hasardspel online 
utan en tjeckisk licens i januari 2017. 
Kindred lämnade in en ansökan om en 
tjeckisk licens i december 2016 men drog 
tillbaka sin ansökan den 24 januari 2017 
på grund av den oförutsedda ändringen av 
lagstadgade krav, inklusive skyldigheten 
att utföra personlig verifiering v alla 
kunder för AML-ändamål. Den 23 oktober 
2020 beslutade förvaltningsdomstolen 
att finansdepa tementet underlät att 
tillhandahålla tillräckliga bevis för att 
underbygga sina anspråk mot Kindred. 
Ärendet har avslutats och böterna 
har annullerats. 
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Aktier och aktiekapital
Det emitterade aktiekapitalet i Kindred Group plc per den 31 december 2020 
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 
Nasdaq Stockholm via svenska depåbevis 
utfärdade av Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ). Ett svenskt depåbevis 
(SDR) motsvarar en stamaktie med 
lika rösträtt till stamaktierna. Den 8 juni 
2004 upptogs de svenska depåbevisen 
(SDR) till handel på Stockholmsbörsens 
O-lista. Sedan den 1 januari 2016 har 
de svenska depåbevisen (SDR) varit 
noterade på Large Cap-listan på Nasdaq 
Stockholm. Handelssymbolen är KIND SDB 
och ISIN-koden är SE000 787 1645. 
Kindred-koncernen har även ett avtal om 
likviditetsgarantier med Carnegie Bank AB.

Ny utdelningspolicy
Styrelsen har beslutat om en ny utdelnings- 
och återköpspolicy under 2020.

Kindreds nya policy går ut på att generera 
en stabil ordinarie utdelning i absoluta 
GBP-valutor, utbetalade som två lika stora 
delar under det andra och fjärde kvartalet. 
Dessutom kommer Kindred över tid att 
komplettera utdelningen med aktieköp. 
Den totala utbetalningen från utdelningar 
och aktieköp kommer att baseras på en 
bedömning som tar hänsyn till Kindreds 
finansiella ställning, kapitalstruktur
och framtida investeringsbehov, 
inklusive förvärvsmöjligheter. Den totala 
utbetalningskvoten för utdelningar och 

aktieköp ska över tid motsvara cirka 
75 procent av det fria kassaflödet. 
Fritt kassaflöde definieras som kassaflöde
från verksamheten exklusive rörelser i 
kundtillgodohavanden, minus kassaflöde 
från investeringsverksamhet (inklusive 
förvärv) och betalningar för hyresskulder 
(se not 29 sida 89).

Utdelning för 2020
Styrelsen beslöt att ändra det 
tidigare kommunicerade förslaget 
angående aktieutdelning för 2019 
och rekommenderade vid 2020 års 
årsstämma att ingen utdelning skulle ske. 
Orsaken till detta val var osäkerheten till 
följd av COVID-19 samt att säkerställa att 
Kindred var välkapitaliserat inför framtida 
investeringsmöjligheter. Detta upprätthölls 
på årsstämman. 

För utdelningen 2020 har styrelsen 
rekommenderat en utdelning motsvarande 
0,330 (2019: noll GBP) per depåbevis 
(SDR). Detta kommer att betalas till 
innehavare av stamaktier och svenska 
depåbevis (SDR). Om utdelningen 
godkänns av årsstämman betalas den ut 
den 20 maj 2021 och 18 november 2021. 
Den föreslagna utdelningen uppgår till en 
total föreslagen fördelning på 75,0 GBP 
(2019: noll) miljoner GBP.

Ingen utdelning betalas på aktier/svenska 
depåbevis (SDR) som innehas av bolaget till 
följd av aktieinköpsprogrammet (2019: noll).

Återköp av aktier
Vid årsstämmorna 2007 till 2019 samt vid 
den extra bolagsstämma 2020 godkände 
aktieägarna ett program som tillät styrelsen 
att förvärva stamaktier/svenska depåbevis 
(SDR) i bolaget för 0,000625 GBP. Det högsta 
antalet aktier/svenska depåbevis (SDR) 
som kan förvärvas enligt godkännandet 
var 23 012 620 enligt villkoren som angavs 
för programmet, vilka anger att det inte 
får överstiga 10 procent av det totala 
antalet aktier emitterade av bolaget vid 
tidpunkten för godkännandet. Med dessa 
godkännanden förvärvade bolaget 297 900 
aktier/svenska depåbevis (SDR) under 2007, 
387 717 under 2011, 2 400 396 under 2016 
och 1 500 000 under 2018.

I 2020, 255 163 (2019: 307 614) av 
koncernens aktier/svenska depåbevis 
(SDR) i samband med koncernens 
aktieprogram. Antalet emitterade aktier 
per den 31 december 2020 uppgick till 
230 126 200 av vilka 2 971 358 innehas av 
koncernen, vilket representerar 1,3 procent 
av det totala antalet aktier.

Styrelsen kan antingen annullera aktier 
(vilket kräver ytterligare godkännande från 
aktieägarna), använda dem som ersättning 
vid förvärv eller utfärda dem till anställda 
enligt ett aktietilldelningsprogram.

Tioårsöversikt1 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Eget kapital per aktie (GBP) 1,791 1,017 1,269 1,296 1,058 ,926 ,889 ,881 ,791 ,788
Eget kapital per aktie efter 
full utspädning (GBP) 1,776 1,009 1,262 1,291 1,056 ,924 ,874 ,863 ,785 ,703
EBITDA per aktie (GBP) 1,208 ,565 ,893 ,792 ,527 ,337 ,513 ,283 ,235 ,215
Resultat per aktie GBP ,728 0,250 ,580 ,516 0,366 ,244 ,414 ,179 ,142 ,159
Resultat per aktie efter 
full utspädning (GBP) ,721 ,248 ,576 ,513 ,365 ,239 ,405 ,177 ,141 ,159
Fritt kassaflöde per aktie 
(GBP)3 ,969 ,306 ,425 ,441 ,168 ,200 ,162 ,098 ,072 ,063
Kassaflöde per aktie (GBP)4 ,687 -0,122 ,002 ,289 -0,012 ,086 ,075 ,023 ,040 ,021
Utdelning per aktie (GBP) 0,3302 0,0003 ,496 ,551 ,310 ,235 ,205 ,138 ,088 ,073
Avkastning på genomsnittligt 
eget kapital (%) 64 27 53 51 42 30 49 24 21 26
Soliditet (%) 42 29 39 41 54 53 70 68 64 68
Antal aktier vid årets slut 230 126 200 230 126 200 230 126 200 230 126 200 230 126 200 230 117 040 228 303 600 226 264 976 226 210 128 226 064 304
Antal aktier vid årets slut efter 
full utspädning 232 089 717 231 864 044 231 434 971 231 022 348 230 520 323 230 575 697 232 254 904 230 924 080 227 907 536 226 341 096
Genomsnittligt antal aktier 227 023 775 226 669 514 227 043 853 227 652 726 229 096 939 228 237 047 225 668 296 223 679 136 223 181 208 223 365 280
Genomsnittligt antal aktier 
efter full utspädning 229 084 006 228 384 165 228 348 308 228 712 559 229 737 902 232 806 853 230 422 080 226 646 096 224 108 648 223 365 280

1 Alla jämförelsesiffror före 2016 har omräknats enligt 8:1-aktiedelningen för att öka jämförbarheten i siffror per aktie.

2  Föreslaget.

3  Som förklarats i texten ovanför tabellen, sedan undertecknandet av årsredovisningen 2019 har det tidigare kommunicerade förslaget för utdelningen 2019 dragits tillbaka 
och detta nummer överensstämmer därför inte med det som redovisas i årsredovisningen för 2019.

4  År 2019 gjordes en omklassificering som esulterade i omräkningen av likvida medel och motsvarigheten till likvida medel för jämförande år. I tabellen ovan har alla siffror 
före 2019 inte räknats om och dessa mätvärden är därmed inte direkt jämförbara.
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Aktiekursens utveckling
Svenska depåbevis (SDR) i Kindred Group plc avslutade året på 80,56 SEK efter att ha inlett året på 57,70 SEK. Den lägsta 
kursen under året var 20,35 SEK och den högsta 83,30 SEK. Per den 31 december 2020 var börsvärdet för Kindred Group plc 
uppskattningsvis 18,5 miljarder SEK, motsvarande 1,6 miljarder GBP (2019: 13,2 miljarder SEK motsvarande 1,08 miljarder GBP).

Handelsvolymer
Under 2020 gjordes 1 014 904 transaktioner med svenska depåbevis (SDR) i Kindred Group plc, vilket representerar ett totalt värde på 
149,8 miljarder SEK.
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Källa: Nasdaq Stockholm

Aktiekapitalets utveckling
Utvecklingen av bolagets aktiekapital sedan koncernens omorganisation den 1 november 2006 finns på Kind eds webbplats, 
www.kindredgroup.com.

Per den 31 december 2020 uppgick det totala antalet stamaktier till 230 126 200.

Dialog med kapitalmarknaderna
Kindred-koncernens principer för investerarrelationer fokuserar på en dialog med representanter för kapitalmarknaderna, i syfte att 
öka intresset för dess aktier/svenska depåbevis (SDR) i Kindred Group plc bland befintliga och potentiella in esterare genom att 
tillhandahålla relevant och uppdaterad information vid rätt tidpunkt.

Investerarna får tydlig information om koncernens verksamhet i syfte att öka aktieägarvärdet. Koncernen strävar efter att säkerställa 
att kapitalmarknaderna har god tillgång till sådan information, främst genom presentationer i Stockholm och London samt resor till 
andra europeiska länder likväl som Australien och USA. 

På Kindred-koncernens webbplats, www.kindredgroup.com, kan investerare hitta aktuell information om koncernens finansiella
resultat, aktiemarknadsdata, en finansiell kalender och annan koncerninformation

Kindred Group plc arrangerar följande kapitalmarknadsaktiviteter:
 – Kvartalsvisa möten, webbsändningar och telekonferenser för analytiker, investerare och finansiella medie .

 – Deltagande i branschseminarier och konferenser.

 – Webbsändningar tillgängliga efter alla kvartalspresentationer.
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Aktier och aktiekapital, fortsättning

Analys av aktieinnehav per den 26 februari 2021

Aktieägare

Antal aktier
Svenska 

depåbevis 
(SDR)

Andel av 
aktiekapital/

röster (%) Ackumulerat 

Capital Group-företag 11 559 219 5,0 % 5,0 %
Nordea Fonder 9 250 287 4,0 % 9,0 %
Unionen 8 000 000 3,5 % 12,5 %
Anders Ström, via bolag 6 904 200 3,0 % 15,5 %
Skandia Liv och Skandia Fonder 4 840 253 2,1 % 17,6 %
TIN Ny Teknik 4 550 000 2,0 % 19,6 %
Tredje AP-fonden 4 498 975 2,0 % 21,6 %
The Northern Trust Company 4 000 094 1,7 % 23,3 %
Bassac-fonden 3 933 982 1,7 % 25,0 %
Verdipapirfondet DNB Teknologi & Index 3 462 918 1,5 % 26,5 %
Columbia Acorn 2 993 507 1,3 % 27,8 %
Kindred Group plc1 2 971 358 1,3 % 29,1 %
Övriga 163 161 407 70,9 % 100,0 %
Totalt 230 126 200 100 %

1 Till följd av aktieinköpsprogram.

Ägarfördelning den 26 februari 2021
Källa: Euroclear Sweden.

Ägarstruktur den 26 februari 2021
Källa: Euroclear Sweden.

Innehav
Antal 

aktieägare

Antal aktier/
svenska 

depåbevis 
(SDR)

Aktiekapital/
röster (%) Organisationens typ/namn %

1–10 000 48,357 24 475 964 10,6 Svenska finansinstitu 11,0
10 001–100 000 487 14 258 914 6,2 Övriga svenska finansiella enhete 0,1
100 001–500 000 105 22 678 453 9,8 Övriga svenska juridiska enheter 8,6
500 001–1 000 000 25 17 846 328 7,8 Icke-svenska ägare 65,4
1 000 001– 39 150 866 541 65,6 Svenska naturaliserade personer 14,9
Totalt 49 013 230 126 200 100,0 Totalt 100,0

Uppgifter om aktieägare
Den 26 februari 2021 hade Kindred Group plc 49 013 innehavare av svenska depåbevis (SDR).
Den 26 februari 2021 representerade bolagets 11 största ägare 27,8 procent av kapitalet och rösterna, enligt tabellen ovan.
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Höjdpunkter 2020
Under 2020 lades vår reviderade 
ersättningspolicy gällande koncernchefen/
koncernledningen och vår första 
ersättningsrapport enligt EU:s nya krav 
på aktieägares rättigheter fram för 
omröstning. Vi uppskattade dialogen med 
flera interna och externa intressenter 
och stödet från årsstämman (99 procent 
röster för). I år har ersättningsrapporten 
uppdaterats ytterligare baserat på de 
slutgiltiga förordningarna. 

Vi har dessutom, i linje med Kindreds 
strategi och hållbarhetsåtaganden, infört 
ett hållbarhetsmål inom alla våra årliga 
incitamentsplaner i år. 

Lön och prestation 
Koncernchefen och ledningsgruppen 
deltog i ett årligt bonusprogram för 
2020. Resultatåtgärderna baserades på 
koncernens EBITDA, koncernens samlade 
kundupplevelse och hållbarhetsmål. 
Årsbonusen för räkenskapsåret 2020 som 
betalades ut 2021 var 107,5 procent av 
målet för koncernchefen.

Ett nytt bidrag till Performance 
Share plan (PSP) gavs i juni 2020 
till högre tjänstemän, högre chefer 
och nyckelanställda inom Kindred-
koncernen. Resultatåtgärderna för 
tilldelningen 2020 var de samma som 
för tilldelningen 2019: Bruttobidrag 
(spelöverskott minus försäljningskostnader 
och marknadsföringskostnader), fritt 
kassaflöde per aktie och resultat före 
avskrivningar (EBITDA). PSP-bidraget 
för 2017 som delvis delades ut år 2020 
eftersom de överenskomna målen för 
affärsresultaten inte helt uppfylldes. 

Året som kommer:
År 2021 kommer vi att övervaka 
aktieägarnas röstning och fortsätta 
dialogen med våra investerare.

På kommitténs vägnar tackar jag alla 
aktieägare för stödet 2020. 

Carl-Magnus Månsson
Ordförande för ersättningskommittén

Ersättningskommitténs rapport
På uppdrag av Ersättningskommittén i Kindred är jag glad över att kunna lägga 
fram vår ersättningsrapport för 2020. Denna rapport innehåller både en 
sammanfattning av våra riktlinjer för ersättning som godkänts av aktieägarna 
vid årsstämman 2020 och den ersättning som utbetalats 2020 i enlighet med 
dessa riktlinjer. 

Kindred ersättningskommittén
Kommittén består av Carl-Magnus Månsson (ordförande) och Peter Boggs. 

Kommittén höll fem möten under 2020. 

Kindred chef för löner och förmåner fungerade som kommitténs sekreterare. 
Man valde gemensamt att vid vissa tillfällen låta koncernchefen, finansche en och 
personalchefen tillhandahålla råd och stöd i ersättningsrelaterade frågor. När det 
behövdes för specifika p ojekt fick kommittén ven stöd av externa rådgivare.

Riktlinjer för ersättning
Koncernchefens ersättning baseras på 
riktlinjerna för ersättning som antogs 
av årsstämman den 12 maj 2020.

Principer för ersättning till stöd för 
Kindreds långsiktiga affärsstrategi och 
hållbarhet
Ett framgångsrikt genomförande av vår 
ersättningspolicy kommer att säkerställa 
att Kindred kan attrahera och behålla de 
bästa personerna, så att vi kan genomföra 
vår affärsstrategi och tjäna våra långsiktiga 
intressen, inklusive våra hållbarhetsmål. 
Styrelsens princip är att attrahera, behålla 
och motivera de bästa cheferna genom 
att erbjuda dem konkurrenskraftiga 
ersättningspaket kopplade till koncernens 
finansiella och strategiska mål  
Kompensationspaketen är utformade för 
att vara konkurrenskraftiga men, vilket är än 
mer viktigt, också vara rättvisa och rimliga i 
jämförelse med företag av liknande storlek, 
bransch och internationell omfattning och 
för att uppnå en lämplig balans mellan risk 
och belöning. 

De kortsiktiga och långsiktiga 
incitamentsplanerna är utformade 
för att stödja viktiga affärsstrategier 
och finansiella mål och bidra till att
skapa starka och hållbara resultat för 
koncernen. De prestationsåtgärder 
som används för kort- och långsiktiga 
incitamentsprogram är nära kopplade till 
våra strategiska mål för hållbar tillväxt. 
Prestationsåtgärder samt motsvarande 
mål granskas årligen av kommittén för att 
säkerställa att de fortsätter att driva rätt 
beteende hos ledande befattningshavare 
och skapar värde för våra aktieägare.

Riktlinjer för ersättning 
Ersättningen till koncernledningen består 
av grundlön, kortfristiga och långfristiga 
incitamentsprogram, pension och andra 
förmåner. Riktlinjerna för ersättning gäller 
inte aktierelaterade incitamentsprogram, 
som omfattas av en särskild resolution 
vid årsstämman. 

Grundlön
Högre chefer erhåller lön enligt befattning, 
ansvar, resultat och kompetens. 
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Kortsiktiga incitament
Kortsiktiga incitament för koncernen 
är vanligtvis i form av årliga 
bonusar och betalas kontant. 
Maximalt rörliga kontantbaserade 
incitament är maximerade till 100 procent 
av grundlönen.

Tilldelningar för eventuella kortsiktiga 
incitamentsprogram är knutna till finansiella
åtgärder såsom exempelvis resultat före 
avskrivningar (EBITDA) och bruttobidrag 
(aggregerade över koncernen eller per 
enskild marknad), samt kundupplevelser, 
hållbarhetsåtgärder och affärskritiska 
mål. Styrelsen utser och godkänner 
prestationsåtgärderna, målen och de 
relativa viktningarna i början av varje år 
för att säkerställa en stark anpassning 
till affärsstrategin och att målen är 
tillräckligt ambitiösa. Uppnåendet av målen 
bedöms och ett formellt godkännande 
för betalning av utdelningar begärs efter 
offentliggörandet av den berörda periodens 
ekonomiska resultat. 

Långsiktiga incitament
De långsiktiga incitamenten anpassar 
företagsledarnas intressen till aktieägarnas 
genom att ge prestationsaktier och 
aktieoptioner som belöning när långsiktiga 
prestationsmål uppnås och värde skapas 
för olika intressenter. Prestationsåtgärder, 
viktningar och mål för dessa utvalda 
åtgärder fastställs av styrelsen i början av 
treårsperioden för prestationer/intjänande 
för att säkerställa att de fortsätter att 
stödja Kindreds långsiktiga strategi. 
Rekommendationerna består av, men är 
inte begränsade till, åtgärder relaterade till 
ekonomin och aktiepriset.

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

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

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

Anställningsavtal, uppsägning och 
avgångsvederlag 
Ledningsgruppens kontrakt är normalt 
tillsvidareanställningar men kan ibland 
erbjudas med fast tidsbegränsning. 
Vid uppsägning får uppsägningstiden inte 
överstiga sex månader. Fast kontantlön 
under uppsägningstiden och eventuellt 
avgångsvederlag får sammanlagt inte 
överstiga ett belopp motsvarande 
två årslöner.

Vid uppsägning kan en konkurrensklausul 
hindra den anställde från att 
bedriva konkurrerande verksamhet. 
Begränsningen av konkurrensklausulen 
omfattar högst 12 månader efter 
det att anställningen upphört. 
Under konkurrensklausulens period kan 
Kindred betala den tidigare medarbetaren 
ett belopp motsvarande högst 60 procent 
av 12 månaders lön.

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

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

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

Ersättning 2020 
Alla styrelseledamöter väljs vid 
årsstämman. Deras ersättning 
rekommenderas av valberedningen och 
måste godkännas av årsstämman.

Koncernen har ingen form av 
pensionsförmåner eller pensionsprogram 
för styrelsen och inga avsättningar görs 
därmed för någon av styrelseledamöterna. 
Alla styrelseledamöter har löpande 
tjänsteavtal utan uppsägningstid. 
Revisorerna är skyldiga att rapportera 
informationen i följande två avsnitt av 
denna rapport om styrelsens ersättning.

Ersättningskommittén har granskat 
alla övriga komponenter i ersättningen 
till koncernchefen, främst grundlöner 
och prestationsrelaterade löner, mot 
externa riktvärden på marknaden. 
Som en del av den årliga processen 
har ersättningskommittén granskat 
och säkerställt att ersättningen helt 
överensstämmer med ersättningspolicyn.

All information om styrelseledamöternas 
arvoden och ägarintressen presenteras 
baserat på från dagen de utsågs 
till Kindred-koncernens styrelse. 
Totala arvoden till årets styrelse och 
koncernchef anges i tabellerna  
på nästa sida.
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Styrelseersättning 2019–20

Styrelseledamöter
Styrelsearvoden  

000 GBP

Revisionskommitténs 
arvoden  

000 GBP

Ersättningskommitténs 
arvoden  

000 GBP

USA-
kommitténs 

arvoden  
000 GBP

2020  
Totalt  

000 GBP

2019  
Totalt  

000 GBP
Anders Ström, ordförande 260,0 – – – 260,0 260,0
Kristofer Arwin1 – – – – – 32,3
Hélène Barnekow3 17,2 – – – 17,2 79,0
Peter Boggs 57,0 – 12,0 20,0 89,0 83,6
Gunnel Duveblad 57,0 30,0 – 12,0 99,0 91,6
Erik Forsberg2 57,0 22,0 – – 79,0 49,7
Peter Friis1 – – – – – 21,1
Stefan Lundborg3 53,1 – 18,6 – 71,7 77,0
Carl-Magnus Månsson2 57,0 – 12,7 – 69,7 43,4
Totalt 558,3 52,0 43,3 32,0 685,6 737,7

1  Vid årsstämman den 14 maj 2019 avgick Peter Friis och Kristofer Arwin från styrelsen.

2  Erik Forsberg och Carl-Magnus Månsson utsågs till styrelseledamöter vid årsstämman den 14 maj 2019.

3  Vid årsstämman den 12 maj 2020 avgick Hélène Barnekow från styrelsen och Stefan Lundborg avgick den 4 december 2020.

Koncernchefens ersättning 2020

Fast 
lön1

000 GBP

Variabel 
lön2

000 GBP

Aktie- 
relaterade 
förmåner3

000 GBP

Annat 
förmåner4

000 GBP

Total
pensionskostnad

000 GBP
Total

000 GBP

Andel fast/
rörlig 

ersättning
Henrik Tjärnström 536,4 60,9 303,7 477,4 37,1 1 415,5 74:26

1  Den fasta årslönen inkluderar semesterlön och betalda semesterdagar.

2  Den rörliga lönen som betalades ut 2020 baserades på 2019 års prestation. Den rörliga lönen för resultatet 2020 som ska betalas ut 2021 är cirka 279 500 GBP (med 
förbehåll för valutakursen vid betalningstidpunkten eftersom lönebelopp betalas i SEK). 

3  kostnad för aktierelaterade incitamentsprogram redovisas enligt IFRS 2, aktierelaterade ersättningar. Om den förväntade kostnaden för programmet minskas, återförs den 
tidigare redovisade kostnaden och en inkomst redovisas i resultaträkningen.

4  Andra förmåner omfattar till exempel sjukförsäkring, livförsäkring och andra förmåner som återspeglar lokal marknadspraxis, samt en engångsbetalning i samband med ett 
arrangemang för matchning av aktieinvesteringar.

Kortsiktiga incitament (STI) år 2020
Koncernchefen deltog i ett årligt bonusprogram för 2020. Åtgärderna baserades på koncernens EBITDA (60 %) och andra 
affärskritiska icke-finansiella åtgä der som koncernens aggregerade kundupplevelse (20 %) och en ny hållbarhetsåtgärd i koncernen 
(20 %). 

Koncernens utvärdering av kundupplevelsen är en sammanställning av kundupplevelser över alla varumärken och marknader. 
Kindreds kundupplevelsepoäng är resultatet av varje interaktion som kunden har under hela sin resa med Kindred och är en viktig 
indikation på hur vi presterar. 

Hållbarhetsmålet infördes för att uppmuntra våra anställda att engagera sig i hållbarhetsaktiviteter och säkerställa en djupare 
integration i affärsverksamheten. Den mäts genom ett hållbarhetsindex som är kopplat till olika åtgärder och mål som fastställts för 
resultatåret. Indexet spårar: a) kundernas förtroendenivå, b) andel kunder som ändrar sitt spelbeteende efter upptäckt av Kindreds 
Player Safety-team, samt c) anställdas förtroendenivå enligt en årlig undersökning om engagemang. 

Utvärdering av STI:s villkor för koncernchefen 2020
Prestationsvillkor Viktning 2020 resultat mot mål
Koncernens EBITDA 60 % 115 % (begränsat)
Koncernens kundupplevelse 20 % 100 %
Koncernens hållbarhet 20 % 92,5 %

Långsiktiga incitament (LTIP)
Intjänande enligt Kindreds prestationsbaserade aktieprogram 2017
I juli 2017 gav Kindred-koncernen ett bidrag till Prestationsaktieplanen. De prestationsmått som användes var resultat före avskrivningar 
(EBITDA), bruttobidrag (spelöverskott minus försäljnings- och marknadsföringskostnader) och fritt kassaflöde per aktie. Mål fastställdes 
för varje åtgärd som avser programmets treårsperiod (2017–19). PSP-bidraget för 2017 som delvis delades ut år 2020 eftersom de 
överenskomna målen för affärsresultaten inte helt uppfylldes. 

Information om de mål som uppnåtts:

Prestationsvillkor
Resultat mot mål över 

2017–19 PSP-resultat
Resultat före avskrivningar (EBITDA) 96,7 % 86,6 %
Bruttobidrag 98,3 % 94,6 %
Fritt kassaflöde 101,7 % 100 % (begränsat)
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PRESTATIONSRELATERAT AKTIEPROGRAM
En ny tilldelning enligt det prestationsbaserade aktieprogrammet gjordes i juni 2020 till anställda i Kindred-koncernen, 
vilket motsvarade 1 072 865 tilldelade aktierätter. Prestationsmåtten i det prestationsbaserade aktieprogrammet är icke-
marknadsbaserade, vilket ger deltagarna en stark koppling till koncernens resultat. Tilldelningar inom ramen för det 
prestationsbaserade aktieprogrammet är beroende av att koncernen uppnår finansiella esultatmål under tre räkenskapsår, vilket 
ger en starkare koppling mellan koncernens resultat och värdet som det prestationsbaserade aktieprogrammet kan ge. Dessa mål 
gäller bruttobidrag (intäkter från spelöverskottet minus försäljningskostnader minus marknadsföringskostnader), det fria kassaflödet 
per aktie och resultat före avskrivningar (EBITDA). De kommer att mätas sammantaget mellan helåret 2020 och helåret 2022, 
så resultatet för varje räkenskapsår kommer att vara viktigt. Det samlade resultatet jämfört med målen och den resulterande 
tilldelningen via det prestationsbaserade aktieprogrammet redovisas efter helåret 2022. Den totala kostnaden som redovisades under 
2020 i förhållande till de långsiktiga incitamentsprogrammen uppgick till 1,9 (2019: 2,6) miljoner GBP.

2020 LTIP
Under 2016 godkände styrelsen ett nytt långsiktigt incitamentprogram för 2020 (2020 LTIP) som ger alla anställda möjlighet att erhålla 
aktier/svenska depåbevis (SDR) i bolaget vid slutet av 2020, förutsatt att en rad fastställda finansiella mål uppnås. 2020 TIP har 
fortsatt att vara i kraft under 2020 och aktierätter tilldelades varje kvartal till nyanställda. Den 31 december 2020 uppgick det totala 
antalet utestående tilldelade aktier till 1 213 161. De samlade kostnaderna redovisas över programmets intjänandeperiod, som är fyra 
år. Den totala avgift som erkändes 2020 i förhållande till LTIP 2020 var 1,8 (2019: 2,0) miljoner GBP.

Långsiktig incitamentsplan för koncernchefen utestående
I följande tabell ges en fullständig översikt över de långsiktiga incitament som har beviljats under 2020 såväl som eventuella 
långfristiga incitamentsbidrag som beviljats under de senaste åren men som inte hade beviljats den 31 december 2020.

Planens namn Prestationsperiod Datum för utdelning Intjänandedatum
Antal 

tilldelningar

Antal intjänade 
aktier 

(brutto)1

Antal intjänade 
aktier

(netto)2

2020 PSP 2020–2022 17/06/2020 18/06/2023 121 803 – –
2019 PSP 2019–2021 23/05/2019 24/05/2022 46 441 – –
2018 PSP 2018–2020 01/06/2018 02/06/2021 28 236 – –
2017 PSP 2017–2019 03/07/2017 04/07/2020 31 947 31 084 13 303
2020 LTIP 2017–2020 03/10/2016 26/03/2021 40 616 – –

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

2 Nettoantalet intjänade aktier är de aktier som erhålls efter avdrag för skatt och andra innehav.

Styrelsens och koncernchefens innehav (reviderat)
Styrelsens och koncernchefens ägarintressen i aktier/svenska depåbevis (SDR) i Kindred Group plc per den 31 december 2020 
anges nedan:

Styrelseledamöter
Stamaktier/svenska depåbevis (SDR) per den 

31 december 2020
Stamaktier/svenska depåbevis (SDR) per den 

31 december 2019
Anders Ström, ordförande 6 904 200 5 831 200
Peter Boggs 138 990 138.990
Gunnel Duveblad 8 000 8 000
Erik Forsberg 10 000 5 000
Carl-Magnus Månsson 10 000 10 000
Totalt 7 071 190 5 993 190

Koncernchef
Stamaktier/svenska depåbevis (SDR) per den 

31 december 2020
Stamaktier/svenska depåbevis (SDR) per den 

31 december 2019
Henrik Tjärnström 1 762 339 1 677 866

Jämförande översikt över förändringar i ersättningar samt koncernens resultat
Följande tabell ger en jämförande översikt över förändringen av den årliga ersättningen till koncernchefen, den genomsnittliga årliga 
ersättningen till medarbetare samt koncernens resultat: 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020
Koncernchefens ersättning1 24,8 % 70,2 % -6,6 % 5,4 % -9,2 % 1 415,5
Resultat före avskrivningar (EBITDA) 56,8 % 49,4 % 12,5 % -36,8 % 114,1 % 274,2
Genomsnittliga ersättningar till anställda2 1,4 % 7,4 % 7,6 % 0,3 % 13,1 % 58,8

1  Den totala ersättningen omfattar bland annat den rörliga lön som utbetalades under motsvarande år och det bokföringsvärde som aktiebaserade incitamentsprogram 
har enligt IFRS 2 ”Aktierelaterade ersättningar”. De relativa absoluta tal som användes för 2015–2018 skiljer sig från vad som tidigare rapporterats, efter en ändring i 
beräkningen för att inkludera redovisningsvärdet för de aktierelaterade incitamentsprogrammen från och med 2019.

2  Totala personalkostnader (exklusive socialförsäkring och koncernchefens ersättning) delat med genomsnittligt antal anställda, minus ett, i enlighet med vad som redovisas i 
noterna till koncernredovisningen för de aktuella åren. Rörlig lön för anställda skiljer sig från den som redovisas för koncernchefen eftersom den består av upplupna belopp i 
stället för betalda.

Carl-Magnus Månsson
Ordförande för ersättningskommittén
Malta, 12 mars 2021
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen lägger fram sin förvaltningsberättelse om Kindred-koncernens 
verksamhet, tillsammans med ett reviderat koncernbokslut och 
revisionsberättelse, för året som slutade den 31 december 2020.

Huvudsaklig verksamhet
Kindred-koncernen bedriver en 
onlinespelverksamhet med nära 
30 miljoner registrerade kunder världen 
över per den 31 december 2020. 
Det är en av Europas största oberoende 
börsnoterade onlinespeloperatörer.

Kindred-koncernen driver verksamhet i 
Europa, Australien och USA och erbjuder 
sportspel både före sportevenemang 
och live (inklusive kapplöpning), kasino 
och spel, poker samt andra produkter 
(inklusive Bing) genom flera varumärken. 
Under 2020 uppnådde Kindred-koncernen 
fler än 60 miljoner transaktioner per dag 
(sett till samtliga produkter) på Kindreds 
plattform och erbjöd ungefär 60 000 
bettingmöjligheter varje dag på stora 
internationella och lokala sportevenemang.

Koncernen är också en grundande medlem 
i både European Gaming and Betting 
Association och IBIA (International Betting 
Integrity Association) och är granskad 
och certifierad v eCOGRA i förhållande 
till den paneuropeiska CEN-standarden för 
konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Kindred Group plc är registrerat 
och har sitt huvudkontor på Malta. 
Företagets registreringsnummer är 
C 39017. 

De främsta dotterbolagen, och 
med dem förknippade företag som 
påverkar koncernens resultat och 
nettotillgångar under året, anges i not 14 
till koncernbokslutet.

Resultat och utdelningar
Koncernens resultaträkning anges på 
sidan 61 och visar resultatet för året. 
Årets resultat uppgick till 165,2 (2019: 56,6) 
miljoner GBP. En detaljerad finansiel  
granskning finns på sidorna 28 till 30

Ny utdelningspolicy 
Styrelsen har beslutat att revidera den 
tidigare utdelningspolicyn till följd av 
koncernens starka kassaflöden och för att 
driva fram ytterligare aktieägarvärde.

Kindreds nya policy går ut på att generera 
en stabil ordinarie utdelning i absoluta 
GBP-valutor, utbetalade som två lika stora 
delar under det andra och fjärde kvartalet. 
Dessutom kommer Kindred över tid att 
komplettera utdelningen med aktieåterköp. 
Den totala utbetalningen från utdelningar 
och aktieåterköp kommer att baseras 
på en bedömning som tar hänsyn till 
Kindreds finansiella ställning, kapitalstruktu  
och framtida investeringsbehov, 
inklusive förvärvsmöjligheter. Den totala 
utbetalningskvoten för utdelningar och 
aktieåterköp ska över tid motsvara cirka 

75 procent av det fria kassaflödet (enligt 
definitionen i not 29 p  sida 89).

Föregående års utdelning
Efter det ursprungliga förslaget beslutade 
styrelsen att dra tillbaka sin tidigare 
rekommendation till aktieägarna om 
utdelning för 2019 och rekommenderade i 
stället att ingen utdelning skulle utbetalas. 
Trots att koncernen befinner sig i en stabi  
finansiell ställning med stark likvidite  
och en låg finansiell h vstångseffekt, 
fattades beslutet på grund av den 
osäkerhet som COVID-19 orsakade vid 
den tidpunkten och för att säkerställa att 
Kindred var välkapitaliserad inför framtida 
investeringsmöjligheter. Detta upprätthölls 
på årsstämman 2020.

Utdelning för 2020
Styrelsen föreslår en utdelning på 0,330 
(2019: noll GBP) per andel/svenska 
depåbevis (SDR), lika med en total utdelning 
på cirka 75 miljoner GBP. 

Mer information om utdelningen för 2020 
finns på sidan 46

Koncernens aktier/svenska depåbevis 
(SDR)
Under 2020, användes 255 163 
(2019: 307 614) av koncernens aktier/
svenska depåbevis (SDR) i samband 
med koncernens aktieprogram. 
Antalet emitterade aktier per den 31 
december 2020 uppgick till 230 126 200 
av vilka 2 971 358 innehas av koncernen, 
vilket representerar 1,3 procent av det totala 
antalet aktier.

Verksamhetsgranskning
Strategirapporten innehåller en översikt 
av verksamheten för året. Du finner ven 
mer information på koncernens webbplats 
www.kindredgroup.com.

Den innehåller också en bedömning av 
viktiga nyckeltal (KPI) på sidorna 16 och 
17, samt information om riskhantering 
på sidorna 25 till 27. Mer information om 
riskhantering finns ven i noterna 2C och 2D 
på sidorna 70 till 72.

En detaljerad finansiell granskning visa  
sedan på sidorna 28 till 30.

Viktiga händelser under 2020
Den 11 februari 2020 undertecknade 
Kindred ett flerstatligt avtal med Caesars 
Entertainment. Avtalet ger Kindred 
marknadstillträde i Indiana, Iowa och 
potentiellt andra stater, vilket gör att 
koncernen kan bedriva både sportspel och 
onlinespel under varumärket Unibet.

Den 18 mars 2020 offentliggjorde 
Spelinspektionen ett beslut i en 

fråga som de hade inlett avseende 
kampanjverksamhet och marknadsföring 
på Kindreds webbplatser och sociala medier 
i Sverige i början av 2019. Kindred är oenig 
med tillsynsmyndighetens beslut och 
har överklagat beslutet till den svenska 
förvaltningsdomstolen. Mer information 
finns i vsnittet Allmän rättslig miljö på 
sidorna 43 til 45.

Den 13 maj 2020 tilldelades Kindred en 
tillfällig licens i Indiana och lanserade 
Unibets sportbok där den 30 juli 2020.

Den 1 juli 2020 lanserade Kindred produkten 
”Pay ’N’ Play”, Otto Kasino, Finland.

Den 8 september 2020 ingick Kindred ett 
avtal med Penn National Gaming, som 
ger marknadstillträde i Illinois och Ohio 
för att driva både onlinesportspel och 
onlinespel, i avvaktan på att gällande lagar 
antas och att båda parter erhåller alla 
nödvändiga spellicenser.

Den 18 oktober 2020 ansökte Kindred om 
en onlinelicens för sportspel i Virginia.

Den 29 oktober 2020 tillkännagav Kindred 
en överenskommelse om att förvärva 
100 procent av aktierna i Blankenberge 
Casino-Kursaal (Blancas) NV, som driver 
Casino Blankeberge i Belgien, från Rank 
Group Plc. Förvärvet kommer att stärka 
Kindreds långsiktiga verksamhet och 
åtaganden i Belgien och göra det möjligt 
för Kindred att fortsätta att erbjuda 
belgiska kunder attraktiva och breda 
erbjudanden. Förvärvet väntar på sedvanliga 
myndighetsgodkännanden och förväntas 
slutföras under första kvartalet 2021.

Viktiga händelser efter årets slut
Den 8 februari 2021 offentliggjorde Kindred 
sin första rapport om sin andel av intäkterna 
från högriskkunder som en del av sin 
”Journey to Zero”. För fjärde kvartalet 2020 
var detta 4,3 procent. 

Den 9 februari 2021 tillkännagav Kindred 
ett partnerskap med The Quechuan 
Tribe på Fort Yumas indianreservat för 
att få marknadstillträde till Arizona och 
Kalifornien. Avtalet, som kommer att 
tillåta Kindred att erbjuda både online- och 
detaljhandel inom sportspel samt iGaming, 
sträcker sig över 10 år och innehåller ett 
förlängningsalternativ i slutet av denna 
period. Lanseringen i dessa stater är 
beroende av införandet av lokal lagstiftning.

Mellan 1 mars 2021 och 12 mars 2021 
köptes 842 000 aktier/svenska depåbevis 
(SDR) till totalt 118 334 313 SEK, som 
en del av återköpsprogrammet som 
offentliggjordes 26 februari 2021. För mer 
information se not 30 på sida 90.
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Framtida utveckling
Den amerikanska marknaden utgör 
den största möjligheten för en framtida 
reglerad tillväxt för koncernen. I slutet av 
2020 var gruppen verksam i tre stater, 
med ambitionen att vara operativ i minst 
fem i slutet av 2021. Detta är naturligtvis 
beroende av hållbar lagstiftning. Med de 
redan undertecknade partnerskapen har 
Kindred nu ett villkorat marknadstillträde till 
upp till 12 stater, vilket täcker en tredjedel 
av den amerikanska befolkningen och 
stärker dess planer för framtida expansion. 
Avsikten är nu att stärka Kindreds globala 
driftsmodell i USA, både vad gäller 
kundupplevelsen och användningen av 
koncernens egna tekniska plattform. 

Lanseringen av en ny förordning i 
Nederländerna förväntas ske under de 
kommande månaderna och Kindred 
är fortsatt fast besluten att lyckas på 
den nederländska marknaden. Efter det 
inledande marginaltrycket på grund av 
spelskatter, kostnader för regelefterlevnad 
och marknadsföringsinvesteringar, anser 
Kindred att möjligheterna är betydande när 
marknaden stabiliseras och växer.

Styrelseledamöter och deras 
ägarintressen
Följande styrelseledamöter, som valdes 
vid årsstämman den 12 maj 2020, har 
arbetat under året och därefter såvida inget 
annat anges: 

Anders Ström Styrelseordförande

Peter Boggs Styrelseledamot

Gunnel Duveblad Styrelseledamot

Erik Forsberg Styrelseledamot

Stefan Lundborg Styrelseledamot

Carl-Magnus Månsson Styrelseledamot

Den 3 december 2020 avgick Stefan 
Lundborg som icke verkställande 
styrelseledamot med omedelbar verkan. 

Mer information om styrelsens intressen 
finns på sidorna 34 och 35

Forskning och utveckling
Koncernen aktiverar väsentliga kostnader 
vid utvecklingen av sin grundläggande 
IT-plattform, bland många andra projekt. 
Under året aktiverade koncernen 
20,4 (2019: 25,0) miljoner GBP i 
utvecklingskostnader och kostnadsförde 
18,9 (2019: 15,0) miljoner GBP 
på resultaträkningen.

Medarbetare
Kindred-koncernen är fast besluten 
att erbjuda lika möjligheter i alla 
aspekter av anställningsförhållandet 
oavsett kön, civilstånd, könsidentitet, 
funktionsnedsättning, ras, nationellt 
ursprung, etniskt ursprung, hudfärg, 
nationalitet, sexuell läggning, religion, 
trosuppfattning eller ålder hos en anställd.

Koncernen följer också alla gällande 
nationella och internationella lagar inom 
mänskliga rättigheter och arbetsrätt på de 
platser där man verkar. Detta omfattar men 
begränsas inte till minimiålder, minimilöner, 
fackföreningsrätt och tvångsarbete samt 
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, 
Internationella arbetsorganisationens 
deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet, Rio-
deklarationen om miljö och utveckling 
samt FN:s konvention mot korruption.

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

En granskning av koncernens 
miljöaktiviteter och sociala verksamhet 
finns i vsnittet Hållbarhet på sidorna 18 
till 23.

Styrelsens ansvar för bokslutet
Enligt Maltas bolagslag (kapitel 386) ska 
styrelsen utarbeta ett bokslut som ger en 
sann och rättvisande bild av koncernens 
verksamhet i slutet av varje räkenskapsår 
samt resultatet för perioden i fråga.

Vid utarbetandet av bokslutet ansvarar 
styrelsen för att:

 – säkerställa att bokslutet har upprättats 
i enlighet med internationella finansiella
rapporteringsstandarder som antagits 
av EU;

 – välja och tillämpa 
lämpliga redovisningsprinciper;

 – göra redovisningsmässiga 
uppskattningar som under 
omständigheterna är rimliga och

 – säkerställa att bokslutet utarbetas 
enligt fortlevnadsprincipen såvida inte 
det är olämpligt att anta att koncernen 
kommer att fortsätta sin verksamhet.

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

Koncernbokslutet för Kindred Group plc 
för året som slutade den 31 december 
2020 ingår i denna årsredovisning, som 
publiceras i tryckt form och även finns 
tillgänglig på koncernens webbplats. 
Styrelsen ansvarar för årsrapportens 
upprätthållande och integritet på 
webbplatsen med tanke på deras ansvar 
för kontrollen över webbplatsen och dess 
säkerhet. Information som publiceras på 
koncernens webbplats är tillgänglig i andra 
länder och jurisdiktioner, där lagstiftning 
som reglerar utarbetande och spridning av 
bokslut kan skilja sig från krav eller praxis 
i Malta.

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

Oberoende revisorer
Revisorerna PwC Malta har meddelat att 
de är villiga att fortsätta sina uppdrag. 
Ett förslag om att utse dem på nytt har 
skickats till valberedningen.

För styrelsens räkning

Anders Ström
Styrelseordförande

Gunnel Duveblad
Styrelseledamot
Malta, 12 mars 2021

Förvaltningsberättelse fortsättning

kindredgroup.com
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Oberoende revisionsberättelse  
Till aktieägarna i Kindred Group plc

Rapport om revisionen av de 
finansiella rappo terna 
Vår uppfattning 
Enligt vår uppfattning:

 – ger koncernens finansiella rapporter (”de 
finansiella rappo terna”) en rättvisande 
översikt över den finansiella ställningen
för Kindred Group plc (”bolaget”) och 
dess dotterföretag (”koncernen”) 
per den 31 december 2020 och av 
koncernens finansiella esultat och 
kassaflöden för räkenskapsåret 2020 
i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (”IFRS”) såsom de 
har antagits av EU.

 – De finansiella rappo terna upprättats i 
enlighet med Maltese Companies Act 
(kap. 386).

Våra uttalanden är förenliga 
med vår kompletterande rapport 
till revisionsutskottet.

Vad revisionen omfattade
Kindred Group plc:s finansiella rappo ter, 
som återfinns på sidorna 61 till 90,
består av:

 – koncernens resultaträkning och 
koncernens rapport över totalresultat 
för räkenskapsåret 2020,

 – koncernens balansräkning per 31 
december 2020,

 – koncernens rapport över förändringar i 
eget kapital för räkenskapsåret 2020,

 – koncernens kassaflödesanalys för 
räkenskapsåret 2020,

 – noterna till koncernens finansiella
rapporter, som omfattar en 
sammanfattning av väsentliga 
redovisningsprinciper och annan 
förklarande information. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare 
i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen 
av den finansiella rappo ten” i vår rapport. 

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

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

Baserat på vår bästa kunskap och 
övertygelse intygar vi att tjänster som inte 
ingår i revisionsuppdraget och som har 
tillhandahållits av oss till moderbolaget 
och dess dotterföretag inte strider mot 
tillämpliga lagar och regler i Malta, samt 
att vi inte har utfört några tjänster som 
inte ingår i revisionsuppdraget som är 
förbjudna i enlighet med paragraf 18A i 
Accountancy Profession Act (kap. 281).

De tjänster som inte ingår i 
revisionsuppdraget som vi har 
tillhandahållit till moderbolaget och dess 
dotterföretag under perioden från 1 januari 
2020 till 31 december 2020 redovisas i not 
4 i de finansiella rappo terna.

Vår revisionsansats
Översikt

Väsentlighet

Koncern-
omfattning

Särskilt
betydelse-

fulla
områden

 – Koncernens övergripande väsentlighet: 6,8 MGBP, som representerar 5 procent av det 
genomsnittliga resultatet före skatt för de föregående tre åren.

 – PwC Malta är koncernens revisorer med ansvar för en överblick över planeringen, 
genomförandet och slutförandet av revisionen, och får stöd av ett antal andra revisonsteam 
i nätverket som ansvarar för en del av revisionen och som genomför granskningsåtgärder i 
enlighet med instruktionerna som tillhandahålls av koncernens revisorer. 

 – Bedömningar av nedskrivning av goodwill

 – Beaktande av skulder som uppkommer från bristande efterlevnad av lagar och regler, samt

 – Redovisning och upplysning om skatter och avsättningar
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Oberoende revisionsberättelse – forts.  
Till aktieägarna i Kindred Group plc

för väsentliga felaktigheter till följd 
av oegentligheter.

Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning 
påverkades av vår bedömning av 
väsentlighet. En revision utformas för 
att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida de finansiella rappo terna 
innehåller några väsentliga felaktigheter. 
Felaktigheter kan uppstå till följd av 
oegentligheter eller misstag. De betraktas 
som väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användarna 
fattar med grund i de finansiella rappo terna.

Baserat på vårt professionella omdöme 
fastställde vi vissa kvantitativa 
väsentlighetstal, däribland för den finansiell  
rapporteringen som helhet, såsom det 
framgår av tabellen nedan. Med hjälp 
av dessa och kvalitativa överväganden 
fastställde vi revisionens inriktning och 
omfattning och våra granskningsåtgärders 
karaktär, tidpunkt och omfattning, samt 
att bedöma effekten av enskilda och 
sammantagna felaktigheter på de finansiell  
rapporterna som helhet.

Koncernens övergripande väsentlighet 6,8 MGBP för 2020

Hur vi fastställde väsentligheten 5 procent av det genomsnittliga resultatet före skatt för de 
föregående tre åren. 

Anledning till det referensvärde för väsentlighet som har 
tillämpats

Vi valde genomsnittligt resultat före skatt som referensvärde till 
följd av volatiliteten i resultaten för innevarande och tidigare år. Vi 
anser att användningen av ett genomsnittligt resultat före skatt 
under de föregående tre åren är den lämpligaste basen för att 
fastställa väsentligheten. 

Vi fortsätter att använda resultat före skatt som benchmark 
eftersom det enligt vår uppfattning är det benchmark-mått 
mot vilket koncernens resultat vanligtvis mäts av andra, och 
är ett allmänt accepterat mått även om, enligt vad som har 
beskrivits ovan, vi mot bakgrund av volatiliteten i resultaten har 
använt ett genomsnitt för de föregående tre åren. Vi valde 5 
procent som ligger inom spannet för godtagbara kvantitativa 
väsentlighetströsklar i revisionsstandarder.

Som en del av utformningen av vår 
revision fastställde vi väsentlighetsnivån 
och bedömde risken för väsentliga 
felaktigheter i koncernens finansiella
rapporter. Vi beaktade särskilt de områden 
där styrelsen gjort subjektiva bedömningar, 
till exempel viktiga redovisningsmässiga 
uppskattningar som har gjorts med 
utgångspunkt från antaganden och 
prognoser om framtida händelser, vilka 
till sin natur är osäkra. Liksom vid alla 
revisioner har vi också beaktat risken 
för att ledningen åsidosätter den interna 
kontrollen, och bland annat övervägt 
om det finns belägg för systematiska
avvikelser som givit upphov till risk 

Vi kom överens med revisionsutskottet att 
vi till dem skulle rapportera felaktigheter 
som identifierades under år revision 
och som översteg 340 000 GBP, samt 
felaktigheter under det beloppet som enligt 
vår uppfattning gav skäl till rapportering 
av kvalitetsskäl.

Hur vi anpassade koncernrevisionens 
omfattning
Vi anpassade vår revision för att 
utföra en ändamålsenlig granskning 
i syfte att kunna uttala oss om de 
finansiella rappo terna som helhet, med 
hänsyn tagen till koncernens struktur, 
redovisningsprocesser och kontroller samt 
den bransch i vilken koncernen verkar.

Vid fastställandet av den övergripande 
ansatsen i koncernrevisionen fastställde 
vi den typ av arbete som behövde utföras 
av revisorer för en enhet hos oss, eller 
andra revisorer för en enhet som arbetade i 
enlighet med våra instruktioner.

De delar som inkluderades inom 
omfattningen av vår revision fastställdes 
utifrån bidraget från revisorerna för en 
enhet till de viktigaste posterna i de 

finansiella rappo terna (i synnerhet resultat 
före skatt samt totala tillgångar och/eller 
skulder), samt överväganden avseende 
aggregeringsrisken inom koncernen.

Där arbete utfördes av revisorer för 
en enhet för vissa delar av revisionen 
fastställde vi den nivå av delaktighet som vi 
behövde i revisionsarbetet utfört av dessa 
enheter för att kunna avgöra om tillräckliga 
och lämpliga revisionsbevis hade 
erhållits som grund för våra uttalanden 
om koncernens finansiella rappo ter 
som helhet.

Vi utfärdade formella skriftliga instruktioner 
till alla revisorer för en enhet och angav 
det revisionsarbete som skulle utföras 
av var och en av dessa och upprätthöll 
regelbunden kontakt med dem under 
revisionscykeln. Dessa interaktioner 
omfattade att delta på vissa av dessa 
revisorers avstämningsmöten, samt 
granska och bedöma rapporterade frågor. 
Koncernens uppdragsteam granskade 
också utvalda arbetspapper från revisionen 
för vissa revisorer för en enhet.

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

56

kindredgroup.com



Särskilt betydelsefullt område Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Bedömningar av nedskrivning av goodwill 
Se sidan 43 (Revisionsutskottets rapport), not 2A 
(Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper), 
not 11 (Immateriella tillgångar).

IAS 36 ”Nedskrivningar” kräver att goodwill och 
andra immateriella tillgångar med obegränsad 
nyttjandetid är föremål för en nedskrivningsprövning 
minst en gång om året, eller oftare när det finns
bevis på att en händelse har inträffat som kan 
ge upphov till en nedskrivning. IAS 36 kräver 
också ett antal specifika upplysningar i fråga om
bedömningen av nedskrivningen.

Koncernen har goodwill uppgående till 273,9 
MGBP. Vid genomförandet av den årliga 
nedskrivningsprövningen av goodwill per den 
31 december 2020 fastslog ledningen att denna 
goodwill var helt återvinningsbar.

Sådana händelser som kan ge upphov 
till en nedskrivning och bedömningar av 
nedskrivningsbehovet omfattar en hög grad 
av uppskattning, i synnerhet i fråga om 
kassaflödesprognosen. 

Vi bedömde lämpligheten i ledningens fastställande av de kassagenererande 
enheterna och drog slutsatsen att dessa var lämpliga.

Vi inhämtade den årliga bedömningen som ledningen gör av händelser som 
kan ge upphov till en nedskrivning och bedömningar av nedskrivningsbehovet. 
För de kassagenererande enheter där en händelse som gav upphov 
till nedskrivning identifierades jämfö de vi bokfört värde för varje 
kassagenererande enhet (enligt definitionen i not 11) med åte vinningsvärdet.

En viktig del i vårt arbete var att beakta budgetarna och 
kassaflödesprognoserna upprättade av ledningen såsom de beskrivs nedan. 
Detta kompletterades av specifika p ocesser för de väsentliga antaganden 
som användes.

Vi enades om att kassaflödesprognoserna för 2021 i nedskrivningsmodellerna 
skulle utgöras av ledningens senast godkända budgetar. För de återstående 
perioderna som omfattas av modellerna utvärderade vi bedömningarna 
(inklusive tillväxtnivåer, EBITDA-marginaler och diskonteringsräntor) i 
prognoserna och beaktade de tillgängliga bevisen för att fastställa huruvida 
prognoserna var rimliga och gick att stödja. Vi fastställde, tillsammans med 
våra värderingsexperter, att tillämpningen av de viktigaste bedömningarna 
ansågs vara rimliga.

Vi genomförde en känslighetsanalys på nivån för kassaflöden, den 
riskjusterade diskonteringsräntan, tillväxtnivå och marginal som användes vid 
bedömningen av nedskrivning.

Som en del av vårt arbete bedömde vi korrektheten i ledningens historiska 
förmåga att ta fram prognoser när vi beaktade de antaganden som användes i 
modellen för nyttjandevärdet. Vi bedömde i synnerhet det historiska resultatet 
för varje kassagenererande enhet för 2020. 

När en händelse som kunde ge upphov till nedskrivning identifierades, i
synnerhet för den kassagenererande enheten 32Red, fann vi liksom ledningen 
inget väsentligt nedskrivningsbehov när vi jämförde det bokförda värdet för 
denna enhet med nyttjandevärdet. Om den prognostiserade tillväxtnivån i 
EBITDA-marginalen dock inte uppnås eller blir orealistisk under kommande år 
kan det ge upphov till en nedskrivning såsom det beskrivs i not 11.

Vi bedömde lämpligheten i upplysningarna i enlighet med kraven i IAS 36 med 
avseende på goodwill mot bakgrund av den nedskrivning som kan uppkomma 
i händelse av en rimligt möjlig förändring i antaganden och under förutsättning 
att dessa är rimliga. Se not 11 (Immateriella anläggningstillgångar).

Beaktande av skulder som uppkommer från 
bristande efterlevnad av lagar och regler
Se sidan 41 (Revisionsutskottets rapport), 
sidorna 43 til 45 (Allmän rättslig miljö) och not 2B 
(Väsentliga uppskattningar och bedömningar för 
redovisningsändamål).

Det internationella legala ramverket samt ramverket 
för licenser för digitala spel är specifikt för arje 
territorium och i vissa territorier förbli ramverket 
osäkert. Reglerna utvecklas och denna föränderliga 
miljö gör efterlevnaden till ett alltmer komplext 
område med regler och förpliktelser gällande 
ansvarsfullt spelande och lagar mot penningtvätt 
som är specifika för arje territorium. Mot bakgrund 
av potentialen för tvister och indragna licenser skulle 
risken för bristande efterlevnad av lagar gällande 
digitala spel och licensregler kunna ge upphov till 
betydande viten, böter, rättsliga krav eller uteslutande 
från marknaden. Det föreligger också anseenderisker 
och finansiella ris er tillsammans med en risk 
avseende fortsatt drift (going concern) om framtida 
ändringar eller ändrade tolkningar av lagen innebär 
att verksamhet inte kommer att kunna fortsätta i 
vissa territorier.

Vi bedömde hur ledningen övervakar den legala och regulatoriska utvecklingen 
och deras bedömning av den potentiella påverkan på de finansiella
rapporterna. 

Vi läser, där det är relevant, extern rådgivning som koncernen har sökt i fråga 
om legala och regulatoriska frågor. Vi efterfrågade också från ledningen 
och erhöll bekräftelsebrev från koncernens externa juridiska rådgivare om 
eventuella kända fall av väsentliga brott mot den regulatoriska efterlevnaden 
eller licenskraven som man behövde lämna upplysningar om eller nödvändiga 
periodiseringar eller avsättningar som behöver redovisas. Samtidigt som vi är 
medvetna om att det finns tillfällen där detta blir ett område för bedömninga , 
i synnerhet i situationer när det föreligger öppna bedömningar av respektive 
tillsynsmyndighet, fann vi att koncernen hade en lämplig bas för att övervaka 
och lämna upplysningar om dessa frågor i de finansiella rappo terna samt att 
de lämnade upplysningarna i de finansiella rappo terna var tillräckliga.
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Oberoende revisionsberättelse – forts.  
Till aktieägarna i Kindred Group plc

Särskilt betydelsefullt område Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Redovisning och upplysning om skatter och 
avsättningar
Se sidan 41 (Revisionsutskottets rapport) och not 
2B (Väsentliga uppskattningar och bedömningar 
för redovisningsändamål). Koncernen bedriver 
verksamhet över gränserna och lyder under regler 
såsom bolagsskatt och indirekta skatter i ett antal 
jurisdiktioner. Vi fokuserade på detta område 
eftersom skattemiljön är komplex och kan förändras 
snabbt och skulle kunna leda till en väsentlig 
exponering mot skulder.

Vi diskuterade med ledningen och deras skatteexperter hur koncernen hanterar 
och kontrollerar varje enskilt företag i de olika territorierna och jurisdiktionerna där 
koncernen bedriver verksamhet och hur de lokala skatteförpliktelserna fastställs. 

Vi erhöll också, och läste, relevant skattekorrespondens med respektive 
skattemyndigheter, tillsammans med eventuell extern skatterådgivning erhållen 
av koncernen för att bidra till att stödja dem i deras skatteposition.

Mot bakgrund av synpunkter från våra skatteexperter i de olika väsentliga 
jurisdiktioner där koncernen bedriver verksamhet utvärderade vi väsentliga 
bedömningar med avseende på intagna skattepositioner. Vi erhöll bevis för att 
stödja avsättningarna och anser att dessa väl återspeglar ledningens bästa 
uppskattningar. 

Vi fann att den övergripande positionen som har antagits i de finansiell  
rapporterna och tillhörande upplysningar med avseende på bolagsskatt och 
indirekta skatter är lämplig.

Annan information
Det är styrelsen som ansvarar för övrig 
information. Den övriga informationen 
omfattar avsnittet Strategisk information, 
avsnittet om Styrning och avsnittet 
Övrig information (men omfattar inte 
de finansiella rappo terna och vår 
revisionsberättelse hänförlig till dessa).

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

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

Om vi, baserat på det arbete som har 
utförts, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i 
det avseendet.

Ansvaret som åligger styrelsen och 
dem som har getts ansvaret för 
styrningen av de finansiell  rapporterna
Styrelsen ansvarar för upprättandet av 
de finansiella rappo terna som ger en 
rättvisande bild i enlighet med IFRS såsom 
de har antagits av EU och kraven i Maltese 
Companies Act (kap. 386) och för sådan 
intern kontroll som företagsledningen/
styrelsen bedömer som nödvändig för 
att möjliggöra upprättandet av finansiella
rapporter som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller fel. 

Vid upprättandet av de finansiella
rapporterna är styrelsen ansvarig för att 
bedöma koncernens möjlighet att bedriva 
verksamhet enligt fortlevnadsprincipen och 
redovisa, som tillämpligt, frågor hänförliga 
till fortlevnadsprincipen samt använda 
fortlevnadsprincipen för redovisning 
såvida inte styrelsen antingen har för 
avsikt att likvidera koncernen eller upphöra 
med verksamheten, eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra det. 

De som har ansvaret för bolagsstyrningen 
ansvarar för att se över koncernens 
process för upprättande av de 
finansiella rappo terna.

Revisorns ansvar för revisionen 
av de finansiell  rapporterna
Våra mål är att uppnå en rimlig grad 
av säkerhet om huruvida de finansiella
rapporterna som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller fel, 
och att avge en revisionsberättelse som 
innehåller vårt uttalande. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet när en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i dessa finansiella rappo ter. 
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Som del av en revision enligt ISA använder 
vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

 – Identifierar och bedömer vi ris erna för 
väsentliga felaktigheter i de finansiella
rapporterna, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför vi granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll. 

 – Skaffar vi oss en förståelse av den del 
av koncernens interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 – Utvärderar vi lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

 – Drar vi en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon äsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel 
om koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en äsentlig 
osäkerhetsfaktor måste vi i revisors 
rapport fästa uppmärksamheten 
på de relevanta upplysningarna i de 
finansiella rappo terna, eller, om dessa 
upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet. Våra slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. 
Eftersom alla framtida händelser eller 
omständigheter inte kan förutsägas 
är detta yttrande ingen garanti för 
koncernens förmåga att fortsätta 
att bedriva verksamhet enligt 
fortlevnadsprincipen. Det är svårt att 
utvärdera den potentiella påverkan som 
COVID-19 kommer att få på koncernens 
handel, kunder, leverantörer, samt 
störningarna i dess verksamhet och i 
ekonomin i stort. 

 – Utvärderar vi den övergripande 
presentationen, strukturen och 
innehållet i de finansiella rappo terna, 
däribland upplysningarna, och om 
de finansiella rappo terna återger de 
underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

 – Inhämtar vi tillräckliga och 
ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen
för enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernens 
finansiella rappo ter. Vi ansvarar för 
styrning, övervakning och utförande 
av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden.

Kommunicerar vi med dem som har getts 
ansvaret för styrningen avseende, bland 
annat, revisionens planerade omfattning 
och inriktning samt betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland 
betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierar under evisionen. 

Vi förser även dem som har getts ansvaret 
för styrningen med ett uttalande om att 
vi har följt relevanta etiska krav gällande 
oberoende och kommunicerar till dem 
alla relationer och övriga frågor som 
rimligen kan anses påverka vårt oberoende 
och, där det är tillämpligt, tillhandahåller 
hänförliga garantier.

Utifrån de frågor som kommuniceras till 
dem som har getts ansvaret för styrningen 
fastställer vi de frågor som hade störst 
betydelse för revisionen av de finansiella
rapporterna för den aktuella perioden och 
som därmed utgör särskilt betydelsefulla 
områden. Vi beskriver dessa områden i 
vår revisionsberättelse såvida inte lagar 
eller regler förhindrar offentliggörande av 
frågan eller när vi, under extremt ovanliga 
omständigheter, beslutar att en fråga inte 
ska kommuniceras i vår rapport eftersom 
de negativa konsekvenserna av att göra 
det rimligtvis skulle kunna förväntas 
uppväga fördelen med allmänintresset av 
en sådan kommunikation. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 
Årsredovisningen 2020 omfattar andra 
områden som krävs enligt lagar, regler och 
förordningar om vilka det är vår skyldighet 
att rapportera. Det är styrelsen som 
ansvarar för dessa övriga områden.

Av tabellen nedan framgår dessa områden 
som har presenterats i årsredovisningen, 
våra tillhörande skyldigheter och 
redovisning, utöver vårt ansvar och 
redovisning som avspeglas i avsnittet 
Övrig information i vår rapport. Utöver vad 
som anges i tabellen har vi inte gjort något 
uttalande eller något bestyrkande. 
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Område i årsredovisningen 2020 
och det tillhörande ansvaret för 
styrelsen Vårt ansvar Vår redovisning

Förvaltningsberättelse
(på sidorna 53 och 54) 

Maltese Companies Act 
(kap. 386) kräver att 
styrelsen upprättar en 
förvaltningsberättelse, som 
inkluderar det innehåll som krävs 
enligt artikel 177 i lagen och i 
lagens sjätte stycke.

Vi är skyldiga att överväga om den information som 
lämnas i förvaltningsberättelsen för det räkenskapsår 
för vilket de finansiella rappo terna är upprättade är 
förenlig med de finansiella rappo terna. 

Vi är också skyldiga att göra ett uttalande om 
huruvida förvaltningsberättelsen är upprättad i 
enlighet med tillämpliga lagkrav. 

Därutöver åligger det oss att yttra oss om, mot 
bakgrund av vår kunskap om och förståelse av 
bolaget och dess miljö som har erhållits under 
revisionens gång, vi har identifierat äsentliga 
felaktigheter i förvaltningsberättelsen, och i så fall att 
ge en indikation om arten av sådana felaktigheter.

Med avseende på den information som krävs enligt 
paragraf 8 och 11 i lagens sjätte stycke begränsar sig 
vårt ansvar till att säkerställa att sådan information 
har lämnats. 

Enligt vår uppfattning: 

 – är den information som lämnas 
i förvaltningsberättelsen för det 
räkenskapsår för vilket de finansiella
rapporterna är upprättade förenlig 
med de finansiella rappo terna, och

 – är förvaltningsberättelsen upprättad i 
enlighet med Maltese Companies Act 
(kap. 386).

Vi har inget att rapportera med avseende 
på detta ansvar, såsom det anges 
uttryckligen i avsnittet Övrig information.

Övriga frågor om vilka det åligger att oss att 
rapportera i undantagsfall 
Vi ansvarar också, i enlighet med Maltese Companies 
Act (kap. 386), för att rapportera om enligt 
vår uppfattning

 – en korrekt bokföring inte har upprätthållits, eller 
om deklarationer relevanta för vår revision inte har 
erhållits från filialer som vi inte har besökt

 – de finansiella rappo terna inte överensstämmer 
med bokföring och deklarationer,

 – vi inte har erhållit all information och alla 
förklaringar som vi, utifrån vår bästa kunskap och 
övertygelse, kräver för vår revision, 

Vi har inget att rapportera med avseende 
på detta ansvar.

Övrig upplysning
Vår rapport, inklusive uttalanden, 
har upprättats för och enbart för 
moderbolagets aktieägare som en enhet 
i enlighet med avsnitt 179 i Maltese 
Companies Act (kap. 386) och inte i 
något annat syfte. Vi tar vid avgivandet 
av dessa uttalanden inte på oss något 
ansvar för något annat syfte eller för 
någon annan person som denna rapport 
uppvisas för eller i vars händer den kan 
hamna, förutom när det uttryckligen har 
överenskommits genom vårt föregående 
skriftliga godkännande.

Vi rapporterar separat om moderbolagets 
finansiella rappo ter för Kindred Group plc 
för räkenskapsåret 2020.

Utnämnande
Vi utnämndes först till revisorer i koncernen 
den 5 oktober 2005. Utnämnandet av oss 
har förnyats årligen genom aktieägarnas 
beslut vilket representerar en total period 
av obrutet utnämnande om 16 år. 

Oberoende revisionsberättelse – forts.  
Till aktieägarna i Kindred Group plc

PricewaterhouseCoopers
78, Mill Street 
Zone 5, Central Business District 
Qormi 
Malta

Simon Flynn
Partner 

12 mars 2021
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Koncernens resultaträkning

(GBP m) Not

Året som 
avslutades den  

31 december 2020

Året som 
avslutades den  

31 december 2019
Spelöverskott 3 1 130,2 912,8

Spelskatter 3 -231,0 -204,3
Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader 3 -53,6 -48,8
Övriga försäljningskostnader 3 -180,4 -151,1
Försäljningskostnader -465,0 -404,2
Bruttoresultat 665,2 508,6

Marknadsföringskostnader 4 -203,6 -210,9
Löner 4 -109,7 -96,1
Övriga rörelsekostnader 4 -63,7 -73,6
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 -15,1 -14,9
Avskrivning av nyttjanderätten 4 -11,3 -10,1
Avskrivning av immateriella tillgångar (exklusive tillgångar som uppkom 
vid förvärvett) 4 -24,3 -24,3

Summa administrativa utgifter 4 -224,1 -219,0
Resultat före poster som påverkar jämförbarheten 237,5 78,7

Kostnader för incitament till ledningen vid förvärv 4 -0,4 -0,2
Kostnader för omstrukturering av personal 4 -4,2 -1,7
Bestriden lagstadgad sanktion 4 -8,0 –
Nedskrivningar under året 11 -7,8 -2,0
Accelererad avskrivning av immateriella tillgångar som uppkom vid 
förvärvet 4 -6,9 –
Avskrivning av immateriella tillgångar som uppkommit vid förvärvet 4 -3,0 -5,9
Utländsk valuta (förluster)/vinster på rörelseposter 4 -1,4 2,0
Rörelseresultat 3 205,8 70,9

Finansiella kostnader 6 -6,2 -7,0
Finansiella intäkter 7 0,4 0,4
Utländsk valuta (förluster)/vinster på lån -8,7 2,9
Andel av vinst/(förlust) från intressebolag 14 1,8 -0,1
Resultat före skatt 193,1 67,1

Inkomstskatt 8 -27,9 -10,5
Årets resultat 165,2 56,6

Resultat per aktie, GBP 10 0,728 0,250
Resultat per aktie efter full utspädning i GBP 10 0,721 0,248

Utförliga definitioner finns på sidan 92. Noterna på sidorna 65 till 90 utgör en inte erad del av detta bokslut.

Koncernens rapport över totalresultatet

(GBP m)

Året som 
avslutades den  

31 december 2020

Året som 
avslutades den  

31 december 2019
Årets resultat 165,2 56,6

Övrigt totalresultat
Omräkning av växelkurser i förhållande till eget kapital 9,2 -8,6
Summa totalresultat under året 174,4 48,0

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.
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Koncernens balansräkning

(GBP m) Not

Per den
31 december 

2020

Per den
31 december 

2019
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Goodwill 11 273,9 275,3
Övriga immateriella tillgångar 11 148,7 159,7
Investering i intressebolag 14 3,6 1,8
Materiella anläggningstillgångar 12 28,4 36,6
Nyttjanderätter 13 61,3 64,1
Uppskjutna skattefordringar 21 28,4 23,5
Konvertibler 24 6,9 6,5
Övriga anläggningstillgångar 2,3 2,2

553,5 569,7
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar 16 46,9 46,8
Avdragsgill skatt 91,4 41,5
Kassa och likvida medel 28 300,5 137,8

438,8 226,1
Summa tillgångar 992,3 795,8

Eget kapital och skulder
Kapital och reserver
Aktiekapital 23 0,1 0,1
Överkursfond 23 81,5 81,5
Omräkningsreserv 23 17,2 8,0
Övriga avsättningar 23 -42,9 -42,9
Balanserad vinst eller förlust 356,2 187,3
Summa eget kapital som är hänförligt till ägarna 412,1 234,0

Långfristiga skulder
Lån 20 118,3 225,4
Leasingskulder 13 50,2 53,3
Provisions1 18 0,6 0,5
Uppskjutna skatteskulder 21 5,3 5,9

174,4 285,1
Kortfristiga skulder
Leasingskulder 13 12,1 11,7
Leverantörsskulder och andra skulder 17 162,1 126,6
Provisions1 18 21,2 11,3
Kundtillgodohavanden 19 77,5 67,4
Uppskjutna intäkter 15 5,4 5,9
Skatteskulder 127,5 53,8

405,8 276,7
Summa skulder 580,2 561,8
Summa eget kapital och skulder 992,3 795,8

1 Avsättningar har separerats från leverantörsskulder och andra skulder för att överensstämma med kraven i IFRS. jämförelse 2019 uppdaterats för att återspegla förändringen.

Den officiella stängnings äxelkurs som tillämpats mellan redovisningsvalutan (GBP) och euro utfärdad av Europeiska Centralbanken 
per den 31 december 2020 var 1,112 (2019: 1.175).

Noterna på sidorna 65 till 90 utgör en integrerad del av detta bokslut. 

Bokslutsdelarna på sidorna 61 till 90 har godkänts för utfärdande av styrelsen den 12 mars 2021 och undertecknades på dess 
vägnar av:

Anders Ström    Gunnel Duveblad
Ordförande och styrelseledamot  Styrelseledamot
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Koncernens redovisning av förändringar i eget kapital

(GBP m) Not
 

Aktiekapital Överkursfond Omräkningsreserv
Övriga 

avsättningar

Balanserad 
vinst eller 

förlust Summa

Eget kapital den 1 januari 2019 0,1 81,5 16,6 -42,9 238,8 294,1

Totalresultat
Årets resultat – – – – 56,6 56,6
Övrigt totalresultat
Omräkningsjusteringar – – -8,6 – – -8,6
Summa totalresultat – – -8,6 – 56,6 48,0

Transaktioner med ägare
Tilldelade aktierätter – värde av  
anställdas prestationer 22 – – – – 0,4 0,4
Kapital–Aktierelaterade  
förmåner till anställda 22 – – – – 2,0 2,0
Avyttring av återköpta aktier 23 – – – – 2,0 2,0
Utbetald utdelning 9 – – – – -112,5 -112,5
Summa transaktioner med ägare – – – – -108,1 -108,1
Per den 31 december 2019 0,1 81,5 8,0 -42,9 187,3 234,0

Totalresultat
Årets resultat – – – – 165,2 165,2
Övrigt totalresultat
Omräkningsjusteringar – – 9,2 – – 9,2
Summa totalresultat – – 9,2 – 165,2 174,4

Transaktioner med ägare
Tilldelade aktierätter – värde av  
anställdas prestationer 22 – – – – 0,2 0,2
Kapital–Aktierelaterade  
förmåner till anställda 22 – – – – 1,8 1,8
Avyttring av återköpta aktier 23 – – – – 1,7 1,7
Summa transaktioner med ägare – – – – 3,7 3,7
Per den 31 december 2020 0,1 81,5 17,2 -42,9 356,2 412,1

Noterna på sidorna 65 till 90 utgör en integrerad del av detta bokslut.
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Koncernens kassafl desanalys

(GBP m) Not

Året som 
avslutades den  

31 december 2020

Året som 
avslutades den  

31 december 2019
Löpande verksamhet
Rörelseresultat 205,8 70,9
Justeringar för:

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 12 15,1 14,9
Avskrivning av nyttjanderätten 13 11,3 10,1
Avskrivningar av immateriella tillgångar 11 34,2 30,2
Nedskrivningar under året 11 7,8 2,0
Förlust vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 4 – 0,1
Förlust vid avyttring av immateriella tillgångar 4 0,2 –
Utländsk valuta förluster på utdelning 6 – -0,4
Aktierelaterade ersättningar 22 1,9 2,4
Kapital–Aktierelaterade förmåner till anställda 22 1,8 2,0
Ökning av kundfordringar och andra fordringar -1,3 -6,9
Ökning av leverantörsskulder och andra skulder, inklusive 
kundtillgodohavanden 51,0 21,9

Kassaflöden från löpande erksamhet 327,8 147,2
Betalda inkomstskatter efter avdrag för skatteåterbäring -11,7 -26,9
Nettokassaflöde från löpande erksamhet 316,1 120,3

Investeringsverksamhet
Erhållen ränta 0,4 0,3
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 -5,2 -15,6
Intäkter från försäljning av materiella anläggningstillgångar – 0,1
Utvecklings- och förvärvskostnader för immateriella tillgångar 11 -20,7 -41,4
Nettokassaflöde som an änts i investeringsverksamhet -25,5 -56,6

Finansieringsverksamhet
Betalda räntor1 -4,9 -6,6
Ränta på leasingskulder1 13 -1,3 -1,2
Återbetalning av leasingskulder 13 -11,3 -8,6
Utbetald utdelning 9 – -112,5
Utbetalt lån 20 – 130,0
Återbetalning av lån 20 -115,1 -92,8
Nettokassaflöde som an änts i finansierings erksamhet -132,6 -91,7

Nettoökning/(-minskning) Summa likvida medel 158,0 -28,0

Kassa och likvida medel vid årets början 137,8 174,3

Effekt av valutakursförändringar 4,7 -8,5
Kassa och likvida medel vid årets slut 28 300,5 137,8

1 Betalad ränta och ränta som betalats på leasingskulder har omklassificerats från kassaflöden från in esteringsverksamheten till kassaflöden från finansierings erksamheten för att 
bättre representera arten av  kassaflödena.

Noterna på sidorna 65 till 90 utgör en integrerad del av detta bokslut.
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Noter till koncernens bokslut

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. 
Det enskilda moderbolagets bokslut har upprättats separat och 
ingår inte i denna årsredovisning.

Koncernen har en stabil finansiell ställning med stark likviditet
och en låg belåning. Koncernen genererar starka kassaflöden och 
det förväntas att tillräckliga medel kommer att finnas tillgängliga
för den löpande verksamheten samt för återbetalning av 
upplåningen. Samtidigt har den tillgång till en outnyttjad rullande 
lånekredit enligt not 20. Koncernen har under året uppfyllt 
alla krav på anläggningsavtal och prognoser visar att fortsatt 
efterlevnad av dessa avtal förväntas. Styrelsen har granskat 
koncernens finansiella ställning, samt de p ognostiserade 
kassaflödena och de finansieringsmöjligheter som finns, oc
anser att det är rimligt att anta att koncernen har tillräckliga 
resurser för att fortsätta att driva verksamheten i minst tolv 
månader efter undertecknandet av detta bokslut. Av denna 
anledning fortsätter de att tillämpa fortlevnadsprincipen vid 
bokslutets upprättande.

Att upprätta bokslut i enlighet med IFRS EU kräver användning 
av vissa viktiga uppskattningar i redovisningen. Det kräver även 
att ledningen tillämpar koncernens redovisningsprinciper på 
ett omdömesgillt sätt. De områden som involverar en högre 
grad av omdöme eller komplexitet, eller där uppskattningar och 
antaganden är av betydelse för koncernbokslutet, redovisas i 
not 2B.

(a) Nya och ändrade standarder och tolkningar som har 
tillämpats av koncernen
Koncernen tillämpade för första gången följande standarder och 
ändringar under räkenskapsåret som började den 1 januari 2020:

 – Definition v material – ändringar i IAS 1 och IAS 8

 – Definition v verksamhet – ändringar i IFRS 3

 – Reviderad begreppsram för finansiell rappo tering

Koncernen beslöt även att tillämpa följande ändring i förtid:

 – Årliga förbättringar av internationella redovisningsstandarder 
(IFRS) från 2018–2020.

Vi har övervägt effekten av ovanstående och anser inte att det 
finns någon äsentlig påverkan eller nödvändiga ändringar 
av vår redovisningspolicy eller någon av upplysningarna 
i koncernredovisningen. 

(b) Nya standarder, ändringar och tolkningar som har utfärdats 
men inte trätt i kraft för det räkenskapsår som börjar den 1 
januari 2020 och som inte har antagits i förväg
Vissa nya redovisningsstandarder och tolkningar som inte är 
obligatoriska har publicerats men har inte tillämpats i förtid 
av koncernen. De förväntas inte ha någon väsentlig inverkan 
på nuvarande eller framtida rapporteringsperioder eller på 
förutsebara framtida transaktioner.

2A: Sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper
De huvudsakliga redovisningsprinciper som har tillämpats 
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. Koncernen har inflytande över ett företag där 
koncernen är exponerad för, eller har rätt till, rörlig avkastning från 
sitt engagemang i företaget och har förmåga att påverka dessa 
intäkter genom sin befogenhet att styra företagets verksamhet. 
Där så är nödvändigt justeras dotterbolagens bokslut för att 
anpassa tillämpade redovisningsprinciper till dem som används 
av övriga bolag i koncernen. Alla transaktioner och saldon mellan 
koncernens bolag kvittas vid upprättandet av koncernbokslutet.

Dotterbolag konsolideras enligt inköpsmetoden från det datum 
ett bestämmande inflytande överförs till koncernen och upphör 
att konsolideras från det datum det bestämmande inflytandet 
överförs från koncernen. Vid förvärv värderas ett dotterbolags 
tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser till deras verkliga 
värden vid datumet för förvärvet. 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 68 och diskuteras ytterligare på 
sidan 81.

Poster som påverkar jämförbarheten 
Koncernen definierar poster som p verkar 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.

Jämförelsestörande poster inkluderar kostnader för 
förvaltningsincitament avseende förvärv, kostnader för 
personalomstruktureringar, rättsliga tvister, nedskrivningar, 
avskrivningar på förvärvade immateriella anläggningstillgångar 
samt vinster och förluster i utländsk valuta på rörelseposter.

Redovisning av intäkter
Koncernen erbjuder speltjänster online i följande kategorier: 
sportspel, kasino och spel, poker samt andra produkter. 

Spelöverskott på sportspel definieras som net ovinsten eller 
-förlusten från de vad som har placerats, efter kostnaden för 
kampanjbonus inom räkenskapsperioden. 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.

Inom kasino och spel definierar koncernen spel verskottet 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.
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Noter till koncernbokslutet fortsättning

2A: Sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper 
fortsättning 
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 spel verskottet 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
Koncernens leasingavtal avser huvudsakligen kontor i Malta 
och andra områden men avser även mindre utrustning. 
Hyreskontrakt tecknas vanligtvis för en viss period med möjlighet 
till förlängning. Leasingvillkoren förhandlas individuellt och 
innehåller ett brett utbud av olika villkor. Leasingavtalen medför 
inga andra avtal än säkerhetsintressen i leasade tillgångar som 
innehas av leasegivaren. Leasade tillgångar får inte användas 
som säkerhet för upplåningsändamål.

Koncernen utvärderar huruvida ett avtal är eller innehåller ett 
leasingavtal vid tidpunkten då avtalet ingås. Ett leasingavtal 
ger rätt att under en period i utbyte mot ersättning styra 
användningen och i huvudsak erhålla alla ekonomiska fördelar av 
en identifierad tillgång

Vissa leasingavtal innehåller både leasing- och icke-
leasingkomponenter. Dessa icke-leasingkomponenter är 
vanligtvis kopplade till tjänster för anläggningsförvaltning på 
kontor. Koncernen har valt att dela upp leasingkomponenterna 
i leasingkomponenter och icke-leasingkomponenter baserat på 
deras relativa fristående priser.

Vid leasingperiodens början redovisar koncernen en 
nyttjanderätt och leasingskuld i koncernens balansräkning. 
Nyttjanderätten värderas till anskaffningsvärdet, som utgörs 
av den första mätningen av leasingskulden, kostnader för 
återställande och eventuella leasingbetalningar som gjorts före 
leasingavtalets startdatum (exklusive eventuella incitament). 

Koncernen skriver av nyttjanderätten direkt från leasingavtalets 
startdatum till det tidigare när nyttjanderättsperioden 
för tillgången eller leasingperiodens slut har löpt ut. 
Koncernen bedömer också nyttjanderätten till nedskrivning när 
sådana indikatorer finns

Vid ingången av året mäter koncernen leasingskulden till 
nuvärdet av de leasingbetalningar som inte betalats vid den 
tidpunkten. Leasingbetalningarna diskonteras med den ränta 
som är implicit i leasingavtalet. Om denna ränta inte är lätt att 
fastställa, vilket i allmänhet är fallet för leasingavtal i koncernen, 
används hyrestagarens inkrementella låneränta. Denna ränta 
är vad den enskilda hyrestagaren skulle behöva betala för att 
låna de medel som krävs för att erhålla en tillgång av liknande 
värde som tillgången till nyttjande i en liknande ekonomisk miljö 
med liknande villkor, säkerhet och villkor. För att fastställa den 
inkrementella krediträntan använder koncernen nyligen erhållen 
finansiering från t edje part och justerar för poster som är 
specifika för arje leasing, såsom löptid, land och valuta.

Leasingbetalningar som ingår i beräkningen av leasingskulden 
utgörs av fasta betalningar (inklusive i sak fasta betalningar), 
rörliga betalningar baserade på ett index eller en ränta och 
betalningar som härrör från optioner som rimligen kan utnyttjas. 

Efter den första beräkningen, redovisas leasingskulder 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med hjälp av 
effektivräntemetoden. Skulden minskas med leasingbetalningar 
som fördelas mellan kapitalkostnad och finansieringskostnad  
Finansieringskostnaden är resultatet som ger en konstant 
periodisk ränta på återstoden av skulden för varje period.

Leasingskulden omvärderas när leasingbetalningarna ändras, 
till exempel förändringar i leasingbetalningarna till följd av en 
förändring av leasingperioden eller en ändring i bedömningen 
av en option att köpa en leasad tillgång. De omvärderade 
leasingbetalningarna diskonteras med koncernens inkrementella 
kreditränta vid omvärderingsdatumet när räntan som är 
implicit i leasingavtalet inte enkelt kan fastställas. Beloppet för 
omvärderingen av leasingskulden återspeglas som en justering 
av det redovisade värdet på nyttjanderätten, undantaget är när 
det redovisade värdet på nyttjanderätten har minskats till noll och 
eventuella överskott sedan redovisas i vinst eller förlust. 

Leasingbetalningar kan också ändras när det sker förändringar 
i ett index eller en kurs som används för att fastställa dessa 
betalningar, t.ex. förändringar i marknadshyran efter en 
översyn av marknadshyran. Leasingskulden omvärderas 
endast när justeringen av leasingbetalningarna träder 
i kraft och de reviderade kontraktsbetalningarna för 
återstoden av leasingperioden diskonteras med en 
oförändrad diskonteringsränta. 

Betalningar i samband med kortfristig leasing av lokaler och 
utrustning redovisas linjärt som en kostnad i koncernens 
resultaträkning. Kortfristiga leasingavtal är leasingavtal med en 
löptid på högst 12 månader.

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 bolagets presentationsvaluta 
redovisas initialt enligt transaktionsdagens valutakurs. 
Monetära tillgångar och skulder i sådana valutor omräknas 
enligt kursen som gäller på balansräkningens datum. 
Vinster och förluster som uppkommer vid växling redovisas 
i resultaträkningen för året. Vinster och förluster som 
uppkommer i verksamheten redovisas under poster som 
påverkar jämförbarheten.

Vinster och förluster som härrör från finansiering, inklusi e 
orealiserad vinst och förlust från omräkning av lån, redovisas 
under finansiella intäkter eller finansiella kostnader i de fal då 
finansieringen inte har kvittats mot alutan i ett specifikt fö värv.

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.
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Omräkningsdifferenser i samband med långsiktiga ej 
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 tillgänglig  
mot vilka avdragsgilla temporära skillnader kan utnyttjas. 
Sådana tillgångar och skulder redovisas inte om temporära 
skillnader uppkommer vid den initiala redovisningen (annat 
än vid företagsförvärv) av övriga tillgångar och skulder i en 
transaktion som varken påverkar det skattemässiga eller 
redovisningsmässiga resultatet.

Uppskjutna skatteskulder redovisas för skattepliktiga temporära 
skillnader som uppkommer för investeringar i dotterbolag och 
intressebolag samt andelar i samriskbolag, förutom i de fall där 
koncernen kan styra tidpunkten för återföringen av den temporära 
skillnaden och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte 
kommer att återföras inom överskådlig framtid. 

Det redovisade värdet för uppskjutna skattefordringar granskas 
vid varje 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 v 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 eller 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 net otillgångar 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 finansiell
skulder omvärderas senare till verkligt värde och ändringar av det 
verkliga värdet redovisas i resultaträkningen.

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

Utvecklingskostnader
En genom utveckling internt upparbetad immateriell tillgång 
redovisas till anskaffningsvärdet endast om samtliga följande 
kriterier uppfylls:

(i) en identifierbar tillgång skapas
(ii) avsikten är att färdigställa och använda tillgången.
(iii) det finns möjlighet och interna esurser för att komplettera 

och använda tillgången.
(iv) det finns teknisk genomförbarhet för att fä digställa och 

använda tillgången.
(v) det är sannolikt att tillgången som skapats kommer att 

generera framtida ekonomiska fördelar.
(vi) tillgångens utvecklingskostnad kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt.

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

Utgifter för forskningsverksamhet redovisas till anskaffningsvärdet 
som kostnad under den period de uppkommer.

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 immateriella anläggningstillgångar 
och eventuell redovisad nedskrivningsförlust. Kostnader i samband 
med underhåll av programvara kostnadsförs när de uppstår.

Spellicenser
Spellicenser aktiveras på grundval av de kostnader som uppstår 
för att förvärva dem. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 
deras respektive beräknade livslängd, från åtta till femton år. 
Spellicenser redovisas till anskaffningsvärde, med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 
och eventuell redovisad nedskrivningsförlust. 

Kundens databaser, varumärken och domäner
Immateriella tillgångar identifierade till följd v företagsförvärv 
behandlas enligt verkligt värde i enlighet med IAS 38 och upptas 
på koncernens balansräkning vid datumet för förvärvet. När de 
uppkommer till följd av ett förvärv av ett utländskt företag, 67
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Noter till koncernbokslutet fortsättning

2A: Sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper - 
fortsättning 
behandlas de som det förvärvade företagets tillgång och 
omräknas enligt kursen på förvärvsdagen. 

Förvärvade immateriella tillgångar inkluderar varumärken, 
kunddatabaser och domäner. 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 förutsägba t 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. Kunddatabaser skrivs av 
linjärt över tre år, eftersom styrelsen anser att detta är sådana 
tillgångars ekonomiska livslängd.

Nedskrivning av icke-finansiella tillgånga
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. Andra icke-finansiella tillgångar
än goodwill som nedskrivs granskas 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 ta 
tillgången i bruk.

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

 – Kontorsutrustning: armaturer och tillbehör, tre till tio år

 – Maskinvara: tre år

Eventuell vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring av en 
tillgång beräknas som skillnaden mellan försäljningsintäkterna 
och tillgångens redovisade värde. Sådan vinst eller förlust 
redovisas under 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 edovisade värde skrivs tillgången ned till 
sitt återvinningsvärde.

När det gäller tillgångar med nyttjanderätt fastställs förväntad 
nyttjandeperiod med hänvisning till jämförbara ägda tillgångar 
eller leasingperioden, om den är kortare. Uppskattningar av 
materialrestvärde och nyttjandeperiod granskas och justeras 
efter behov, men utförs minst en gång om året.

Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Merkostnader so  
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 enlig
följande kategorier: verkligt värde genom resultaträkningen, 
samt upplupet anskaffningsvärde. Klassificeringen be or på 
det ändamål för vilket de finansiella tillgångarna fö värvades. 
Koncernen fastställer klassificeringen v 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. Dessa tillgångar 
behandlas som derivat och omvärderas därför till verkligt värde 
med eventuella vinster eller förluster som redovisas i koncernens 
resultaträkning. Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen redovisas initialt till verkligt värde, och 
transaktionskostnaderna kostnadsförs i resultaträkningen.

(b) Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar till upplupe
anskaffningsvärde endast om båda av följande kriterier 
är uppfyllda:

 – tillgången innehas i en affärsmodell vars syfte är att inkassera 
de avtalade kassaflödena och

 – avtalsvillkoren ger upphov till kassaflöden som endast är 
betalningar av kapital och ränta. 

Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde omfattar 
övriga fordringar, likvida medel och låneinstrument för 
konvertibla lån i balansräkningen. Lån och fordringar med 
längre löptider än 12 månader efter balansräkningens datum 
klassificeras som anläggningstillgångar. Finansiella tillgångar till 
upplupet anskaffningsvärde redovisas initialt till verkligt värde 
plus transaktionskostnader.
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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.

På balansdagen gör koncernen en framtida bedömning av de 
förväntade kreditförlusterna i samband med dess finansiella
tillgångar till upplupet anskaffningsvärde. Mer information finns i
not 2F.

Kundfordringar och andra fordringar
Andra kundfordringar redovisas initialt till verkligt värde och 
värderas därefter till upplupet anskaffningsvärde med effektiv 
räntemetod, minus förväntade kreditförluster. Som indikatorer 
på att fordringen är nödlidande anses betydande ekonomiska 
svårigheter för gäldenären, sannolikhet att gäldenären 
kommer att gå i konkurs eller genomföra ekonomiska 
omorganiseringar samt uteblivna eller förfallna betalningar 
(mer än 30 dagar försenade). Avsättningsbeloppet är skillnaden 
mellan tillgångarnas redovisade värde och det aktuella värdet 
av uppskattade framtida kassaflöden, diskonterat enligt den 
ursprungliga effektiva räntesatsen.

Finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras som finansiella skulder til
verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella skulder
värderade till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen fastställer 
klassificeringen v sina finansiella skulder vid den
initiala redovisningen. 

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

(a) Finansiella skulder till verkligt värde i resultaträkningen
Finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen redovisas 
i balansräkningen till verkligt värde med vinster eller förluster 
redovisade i resultaträkningen.

Uppskjutna intäkter
Uppskjuten intäkt, som motsvarar en intäkt som kan mätas 
tillförlitligt men där transaktioner inte har avslutats vid 
balansdagen, klassificeras som finansiell skuld till erkligt värde 
genom vinst och förlust. Det redovisas initialt till verkligt värde 
och omvärderas därefter till verkligt värde med vinster eller 
förluster som redovisas i koncernens resultaträkning. 

(b) Finansiella tillgångar uppmätta till upplupet 
anskaffningsvärde 
Finansiella skulder som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde redovisas inledningsvis till verkligt 
värde minus transaktionskostnader och därefter mätt till 
upplupet anskaffningsvärde med 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 kostnade .

Lån och finansiella kostnade
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 ko tfristiga skulder såvida inte koncernen 
har en ovillkorlig rättighet att skjuta upp regleringen av skulden i 
minst tolv (12) månader efter balansräkningens datum. 

Räntor och andra låneavgifter redovisas i finansieringskostnader i
koncernens resultaträkning.

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

Kvittning 
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och nettobeloppet 
redovisas i balansräkningen när det finns en juridiskt genomdrivba  
rättighet att kvitta de redovisade beloppen mot samt en avsikt att 
antingen reglera på nettobasis eller att samtidigt realisera 
tillgången och reglera skulden. 

Avsättningar
Bestämmelser redovisas när koncernen har en nuvarande legal 
eller konstruktiv förpliktelse till följd av tidigare händelser. Det är 
sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen och så att beloppet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Avsättningar värderas till nuvärdet efter ledningens bästa 
uppskattning av de utgifter som krävs för att reglera 
den nuvarande förpliktelsen vid rapportperiodens slut. 
Den diskonteringsränta som används för att fastställa nuvärdet av 
icke aktuella avsättningar är en diskonteringsränta före skatt som 
återspeglar nuvarande marknadsvärderingar för nuvärdet och de 
specifika riskerna för tillgången. Ökningen av avsättningen till följd 
av tidens gång redovisas som en del av övriga rörelsekostnader i 
koncernens resultaträkning.

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 skuldens verkliga värde på nytt 
i slutet av varje redovisningsperiod samt vid regleringsdatumet, 
varvid eventuella förändringar i värde redovisas i 
resultaträkningen för perioden. 69
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Noter till koncernbokslutet fortsättning

2A: Sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper 
fortsättning 
Likvida medel och finansintäkter
Likvida medel omfattar kassabehållning, omedelbart tillgängliga 
banktillgodohavanden, leverantörer av betalningslösningar och 
andra kortfristiga höglikvida placeringar med ursprunglig löptid 
på högst tre månader. I likvida medel ingår medel som koncernen 
inte kan använda för den dagliga verksamheten. Dessa medel har 
avsatts av koncernen för att täcka vissa kundsaldon enligt kraven 
i lokala lagar och bestämmelser.

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 i redovisningen
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 
och de resulterande uppskattningarna i redovisningen stämmer, 
per definition, sällan exakt med mots arande 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 67 och 68. 
Det redovisade värdet för dessa tillgångar visas i tabellen 
i not 11 på sidan 78. Det återvinningsbara värdet för 
kassagenererande enheter har fastställts utifrån beräkningar 
av nyttjandevärdet, som förutsätter att uppskattningar som 
EBITDA-marginal, riskjusterad diskonteringsfaktor och långfristig 
tillväxttakt används.

Inkomstskatter
Koncernen är skyldig att betala inkomstskatt i flera länder. 
På grund av den ökade komplexiteten i koncernen och den 
internationella skattemiljön, är fastställandet av koncernens 
avsättning för inkomstskatter föremål för ökad komplexitet och 
osäkerhet som kräver betydande uppskattning och bedömning. 
Detta kan ge upphov till osäkra skattebehandlingar som kan kräva 
redovisning av aktuella och/eller uppskjutna skatter i enlighet 
med IFRIC 23. Koncernen har erkänt skatteavsättningar som 
grundar sig på ledningens bästa förutsägelse om hur osäkerheten 
ska lösas efter att ha beaktat all tillgänglig information och, i 
förekommande fall, efter att ha tagit hänsyn till extern rådgivning. 
På grund av osäkerheten i sådana avsättningar är det möjligt 
att det kan krävas en justering av det redovisade värdet av den 
skuld som registrerats till följd av denna beräkning vid en senare 
tidpunkt. Se not 8 för ytterligare detaljer.

Om en osäker skattebehandling skulle upphöra vid 
räkenskapsårets utgång, kommer koncernen att överväga om 
det är sannolikt att en skattemyndighet accepterar den osäkra 
skattebehandling som koncernen har valt. Koncernen kommer 
att överväga om varje osäker skattebehandling ska övervägas 
separat eller om de ska beaktas tillsammans baserat på 
koncernens bedömning av vad som ger en bättre förutsägelse om 
hur osäkerheten ska lösas. Vid fastställandet av sannolikheten 
för att skattemyndigheten ska acceptera den osäkra 
skattebehandlingen, utgår koncernen från att skattemyndigheten 
kommer att granska alla belopp som rapporteras till den och 

kommer att ha full kännedom om all relaterad information under 
sin granskning.

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

Aktivering av utvecklingskostnader
Koncernen utnyttjar internt genererade utvecklingskostnader, 
dvs. lönekostnader för dem som arbetar med utveckling 
och förbättring av plattformen, i enlighet med den relevanta 
redovisningspolicyn på sidan 67. Vid bedömningen av kriterierna 
för erkännande av dessa immateriella tillgångar (enligt 
förteckningen i redovisningsprincipen på sidan 67), och vid den 
pågående bedömningen av enskilda projekt för att säkerställa 
att de fortfarande uppfyller dessa kriterier, utövar ledningen en 
viss grad av bedömning. System och kontroller finns på plats
för att kunna omfatta denna bedömning genom spårning av 
varje projekt.

2C: Hantering av finansiella ris er
Finansiella riskfaktorer
Koncernens verksamhet medför olika slag av finansiella ris er: 
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 esultat. Hanteringen av fin nsiella 
risker leds av fin nsteamet, som rapporterar via fin nschefen 
till styrelsen. Styrelsen övervakar strategiska beslut, inklusive 
hanteringen av koncernens kapitalstruktur. Mer information om 
koncernens huvudsakliga risker finns på sidorna 26 och 27

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, vil et 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, föru om 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 samt redovisade tillgångar och skulder.

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

På grund av omfattningen av koncernens verksamhet, inklusive 
betydande inkomster och utgifter i många olika valutor, och det 
faktum att kunder kan handla med koncernen i andra valutor 
än valutan i det land där de är bosatta, är det inte praktiskt 
möjligt att differentiera effekten av enskilda kursförändringar på 
rörelseresultatet. Under 2020 stärktes växelkursen för EUR mot 
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GBP med 5,4 procent (från 1 175 EUR per GBP till 1 112 EUR 
per GBP). Växelkursen för SEK stärktes med 9,1 procent (från 
en kurs på 12 279 SEK per GBP till en kurs på 11 161 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 74. 

Ytterligare valutaupplysningar för kundsaldon finns i not 19 på
sidan 83.

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.

Eftersom en del av koncernens lån vid räkenskapsårets slut 
är utgivna i EUR och SEK (se not 20 på sidan 83) finns det en
valutaomräkningsexponering i samband med denna finansiella
skuld. Baserat på växelkursen mellan dessa valutor och GBP 
från 31 december 2019 till 31 december 2020 som en grund 
för känslighet, skulle en 5,4 procents minskning i GBP mot 
EUR och 9,1 mot SEK ge upphov till en omräkningsförlust på 
uppskattningsvis 6,5 miljoner GBP. Sådana vinster och förluster 
från valutaomräkning förblir orealiserade fram till det att lånet 
förfaller till betalning. Dessa vinster och förluster redovisas i 
resultaträkningen och är icke-likvida poster. För år 2020 redovisas 
en förlust på 8,7 (2019: vinst på 2,9) miljoner GBP.

Koncernen har vid årets slut tillgång till en rullande lånekredit i 
flera valutor motsvarande 160 miljoner GBP hos flera ledande 
nordiska banker, och vid den tidpunkt då koncernen utnyttjar 
krediten uppkommer en valutaomräkningsexponering i 
samband med denna finansiella skuld. ventuella framtida 
omräkningsvinster och -förluster för krediten kvittas i den 
utsträckning som koncernen genererar positiva framtida 
kassaflöden i motsvarande valuta.

Ränterisk
Koncernens ränterisk har under året förvaltats 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 erksamhet. 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. Bedrägeri vdelningen 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 nästa sida.

Likviditetsrisk
En omdömesgill hantering av likviditetsrisk innebär att man håller 
sig med tillräckliga likvida medel och finansieringsmöjligheter för
verksamheten. Per den 31 december 2020 översteg koncernens 
kortfristiga skulder omsättningstillgångarna med 33,0 (2019: 
kortfristiga skulder översteg omsättningstillgångarna med 50,6) 
miljoner GBP. Koncernen säkerställer en tillräcklig likviditet genom 
fortlöpande kassaflödesprognoser, styrelsens godkännande av 
investeringsbeslut samt avtal om lämpliga finansieringsfacilitete . 
Dessa prognoser visar att koncernens kassaflödesställning är 
positiv. Den 31 december 2020 uppgick den icke-utnyttjade 
rullande lånekrediten till 160,0 (2019: 54,6) miljoner GBP (se 
not 20 på sidan 83 och 84). Koncernen övervakade även 
efterlevnaden av skuldavtal i samband med den rullande 
lånekrediten, som beskrivs på sidan 84, i enlighet med villkoren 
för instrumenten i fråga, och koncernen har till fullo uppfyllt alla 
sådana villkor. 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 finn
även i noterna 15 och 17.

Per december 2020 Per december 2019

GBP m

Mindre 
än 

1 år

Mellan
1 och

 5 år
5+ 
år

Mindre 
än 

1 år

Mellan
1 och 

5 år
5+ 
år

Uppskjutna intäkter 5,4 – – 5,9 – –
Leverantörsskulder 
och andra skulder1 154,5 – – 123,7 – –
Kundtillgodohavanden 77,5 – – 67,4 – –
Leasingskulder2 12,1 45,1 8,1 11,7 40,1 16,4
Lån2 3,7 120,9 – 5,9 233,7 –
Totalt 253,2 166,0 8,1 214,6 273,8 16,4

1 Exklusive icke-finansiella skulder som andra skatter och sociala vgifter. 2019 års siffror 
har uppdaterats så att de inte längre innehåller bestämmelser.

2 2019 års siffror har uppdaterats för att korrekt återspegla de odiskonterade kassaflödena.

2D: Kapitalriskhantering
Koncernens kapitalstruktur består av kassa och likvida medel, 
upplåning och totalt eget kapital hänförligt till ägarna. 

Koncernens mål med kapitalförvaltningen är att säkerställa 
att den har tillräcklig likviditet för att hantera sina affärs- 
och tillväxtmål samtidigt som avkastningen till aktieägarna 
maximeras genom optimering av användningen av skulder 
och eget kapital. Likviditet är nödvändig för att möta 
koncernens befintliga allmänna kapitalbeh v, finansiera
koncernens tillväxt- och expansionsplaner och genomföra vissa 
kapitalmarknadsaktiviteter, inklusive återbetalning av skulder 
och investeringsaktiviteter.

Koncernen har historiskt sett uppfyllt sina likviditetsbehov genom 
kassaflöde från verksamheten och extern finansiering. Det sen re 
har främst sökts för att fin nsiera affärsutvecklingsverksamheten, 
såsom förvärv. Styrelsen fattar alla relevanta beslut om 
investeringsmöjligheter och om ytterligare extern finansierin  
ska ske. Koncernens nuvarande mål är att uppfylla alla 
nuvarande likviditets- och kapitalkrav från det kassaflöde som 
genereras från verksamheten och att optimera kapitalstrukturen 
och kapitalkostnaden.
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Noter till koncernbokslutet fortsättning

2D: Kapitalriskhantering fortsättning
Koncernen mäter och övervakar sin belåning främst genom 
användning av nettoskulden i förhållande till EBITDA, som ett 
av de finansiella vtal som ingår i de rullande kreditfaciliteter 
som beskrivs på sidan 84. Förhållandet mellan nettokassa/
(nettoskulden) till EBITDA per den 31 december 2020 var 0,382 
GBP (2019: -1,210 GBP) av beviljad lång- och kortsiktig kredit. 
Koncernen har under året till fullo efterlevt alla sådana avtal inom 
ramen för låneavtalen och förväntar sig att fortsätta efterleva 
dem under hela låneperioden.

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 edovisningsändamål uppskattas 
genom diskontering av framtida avtalade kassaflöden enligt den 
rådande marknadsränta som finns tillgänglig för koncernen för
liknande finansiella instrument.

Ytterligare information om uppskattningar av verkligt värde finns i
not 15 på sidan 81 och 82.

2F: Nedskrivningar och kreditvärdighet av finansiella
tillgångar
Koncernen har två typer av finansiella tillgångar som omfattas v 
den förväntade kreditförlustmodellen:

 – kortfristiga och icke-kortfristiga fordringar värderade till 
upplupet anskaffningsvärde.

 – likvida medel, som främst består av belopp som innehas 
av banker och betalningsleverantörer, värderade till 
upplupet anskaffningsvärde.

Koncernen bedömer sannolikheten för att en tillgång skall tas i 
drift vid den första redovisningen, av vilken samtliga ovan nämnda 
faktorer ansågs ha låg kreditrisk vid den första redovisningen. 
Koncernen bedömer sedan om det skett en betydande ökning av 
kreditrisken löpande under varje rapportperiod.

För att bedöma om det finns en bet dande ökning av kreditrisken 
jämför koncernen risken för att ett fallissemang inträffar på 
tillgången som vid rapporttillfället med risken för försumlighet 
som vid tidpunkten för den första redovisningen. Koncernen anser 
att det finns rimlig och s ödjande framåtblickade information, 
bland annat följande:

 – externa kreditvärderingar (i den mån de är tillgängliga).
 – faktiska eller förväntade betydande negativa förändringar i 

affärs-, finans- eller ekonomiska förhållanden som fö väntas 
orsaka en betydande förändring av motpartens förmåga att 
uppfylla sina skyldigheter, och

 – betydande förändringar i motpartens beteende, t.ex. 
betalningsstatus.

Oberoende av ovanstående analys förutsätts en ökning av 
kreditrisken om en gäldenär har förfallit till betalning i mer än 
30 dagar.

Finansiella tillgångar skrivs av när det inte finns någon rimlig
förväntan på indrivning, såsom att en gäldenär inte har någon 
plan för återbetalning med företaget. Koncernen bedömer ett 
lån eller en fordran för avskrivning när en gäldenär inte gjort 
avtalsenliga betalningar mer än 120 dagar efter förfallodagen. 
Där lån eller fordringar har avskrivits fortsätter koncernen att 
bedriva indrivningsåtgärder för att försöka att återkräva fordran. 
Där återkrav görs redovisas dessa i resultaträkningen.

Bedömningen av förlustavdrag för finansiella tillgångar baseras å 
antaganden om risk för fallissemang och förväntad förlustnivå. 
Koncernen bedömer dessa antaganden utifrån koncernens 
tidigare historia och befintliga marknadsförhållanden samt

framåtblickande uppskattningar vid slutet av varje rapportperiod. 
Inga väsentliga förändringar av bedömningstekniker eller 
antaganden gjordes under rapportperioden.

Eftersom koncernen inte har några betydande kundfordringar 
är dess huvudsakliga kreditrisk i relation till likvida medel. 
Likvida medel mäts vid 12 månaders förväntade kreditförluster 
eftersom kreditrisken (dvs. risken för att kreditrisken inträffar 
under det finansiella instrumentets fö väntade livslängd) inte har 
ökat nämnvärt sedan den första redovisningen.

Koncernen använder sig av ett stort antal banker och 
leverantörer av betalningslösningar, både för att ge maximal 
tillgång till marknader och göra det smidigt för kunderna 
och för att säkerställa att kreditrisken i bankrelationerna 
sprids. Koncernen övervakar ständigt sin kreditrisk hos sina 
bankpartner och hade inte några förluster under 2020 till följd av 
bankkrascher. Kreditvärdigheten för koncernens huvudsakliga 
bankpartner per den 31 december 2020 och 2019, baserat på 
offentliggjorda uppgifter från Fitch, är som följer:

GBP m

Per den 31 
december 

2020

Per den 31 
december 

2019
AA- 13,2 33,1
A+ 149,1 20,5
A 1,2 0,8
A- 5,3 2,1
BBB+ 2,4 0,5
BBB- 13,4 10,5
BBB- – 1,5
BB+ 2,5 –
Ej värderade1 113,4 68,8
Summa likvida medel 300,5 137,8

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

Den maximala exponeringen för kreditrisk avseende kontanter 
och likvida medel samt kundfordringar och 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 be onar 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 v 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 spel verskottet (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. 
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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 och amorteringar eller 
finansiella kostnader och intäkte . Koncernen använder sig av en integrerad affärsmodell och fördelar varken rörelsesegmentens 
tillgångar eller skulder i sin interna rapportering.

Den segmentinformation som lämnats till koncernchefen och koncernledningen för rapporterbara segment under det år som 
avslutades den 31 december 2020 lyder som följer:

den 31 december 2020
GBP m  Norden1

Väst-
Europa

Central-, 
Öst- och 

Sydeuropa Övrigt1 Totalt
Spelöverskott 268,2 705,4 101,8 54,8 1 130,2
Spelskatter -26,8 -169,2 -15,7 -19,3 -231,0
Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader -11,7 -31,1 -6,1 -4,7 -53,6
Övriga försäljningskostnader -52,9 -97,1 -18,7 -11,7 -180,4
Bruttoresultat 176,8 408,0 61,3 19,1 665,2

Marknadsföringskostnader -203,6
Rörelsekostnader -224,1
Poster som påverkar jämförbarheten -31,7
Rörelseresultat 205,8

1 Under året som avslutades den 31 december 2020 redovisades en nedskrivning på 7,8 miljoner GBP inom poster som påverkar jämförbarheten. 3,9 miljoner GBP avser nedskrivning av 
Betchoice-goodwill och kan hänföras till rapporteringssegmentet övrigt, medan resterande 3,9 miljoner GBP avser nedskrivning av goodwill från Guildhall-förvärvet och kan hänföras till 
rapporteringssegmentet Norden. Mer information finns i not 11

Den segmentinformation som lämnats till koncernchefen och koncernledningen för rapporterbara segment under det år som 
avslutades den 31 december 2019 lyder som följer:

den 31 december 2019 
GBP m Norden

Väst-
Europa

Central-, 
Öst- och 

Sydeuropa Övrigt1 Totalt
Spelöverskott 258,6 555,5 79,0 19,7 912,8
Spelskatter -23,6 -165,9 -10,1 -4,7 -204,3
Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader -13,8 -27,3 -5,5 -2,2 -48,8
Övriga försäljningskostnader -53,9 -77,8 -15,4 -4,0 -151,1
Bruttoresultat 167,3 284,5 48,0 8,8 508,6

Marknadsföringskostnader -210,9
Rörelsekostnader -219,0
Poster som påverkar jämförbarheten -7,8
Rörelseresultat 70,9

1 Under året som avslutades den 31 december 2019 redovisades en nedskrivning på 2,0 miljoner GBP inom poster som påverkar jämförbarheten. Detta är i förhållande till nedskrivningen 
av Betchoice-goodwill och kan hänföras till rapporteringssegmentet övrigt. Mer information finns i not 11

Produktintäkter
Spelöverskott per huvudsaklig produktgrupp visas nedan:

GBP m

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2020

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2019

Sportspel 488,1 435,5
Kasino och spel 579,0 429,3
Poker 32,9 21,3
Övrigt 30,2 26,7

1 130,2 912,8
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Noter till koncernbokslutet fortsättning

4: Kostnader per kostnadsslag

GBP m

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2020

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2019

Spelskatter 231,0 204,3
Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader 53,6 48,8
Övriga försäljningskostnader 180,4 151,1
Marknadsföringskostnader 203,6 210,9

Rörelsekostnader
Lönekostnader (Forskning och Utveckling) 18,9 15,0
Övriga lönekostnader 90,8 81,1
Summa löner 109,7 96,1

Arvoden till lagstadgad revisor 0,9 0,8
Förlust vid avyttring av materiella anläggningstillgångar – 0,1
Förlust vid avyttring av immateriella tillgångar 0,2 –
Övrigt 62,6 72,7
Övriga rörelsekostnader 63,7 73,6

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 15,1 14,9
Avskrivning av nyttjanderätten 11,3 10,1
Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar (exklusive tillgångar som uppkom vid 
förvärvet) 24,3 24,3
Summa administrativa utgifter 224,1 219,0

Poster som påverkar jämförbarheten
Kostnader för incitament till ledningen vid förvärv 0,4 0,2
Kostnader för omstrukturering av personal 4,2 1,7
Rättsliga tvister 8,0 –
Nedskrivningar under året 7,8 2,0
Snabbare avskrivning av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit vid förvärvet 6,9 –
Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit vid förvärvet 3,0 5,9
Valutakursförlust på rörelseposter 1,4 -2,0
Summa poster som påverkar jämförbarheten 31,7 7,8

Som beskrivs i noten om redovisningsprinciper på sidan 65 definierar koncernen poster som p verkar 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 2020 omfattar poster som påverkar jämförbarheten bland annat:

 – Kostnader för incitament till ledningen på 0,4 (2019: 0,2) miljoner GBP som gäller kostnader i förhållande till koncernens förvärv.

 – Kostnader för personalomstrukturering på 4,2 (2019: 1,7) miljoner GBP som har fortsatt under 2020 till följd av koncernens 
genomförandeåtgärder för att förbättra kostnadseffektiviteten genom att ytterligare minska antalet anställda.

 – En rättstvist avseende svenska Spelinspektionens beslut att bötfälla Kindred med 100,0 miljoner SEK (8,0 miljoner GBP). 
Spelinspektionen ansåg att kampanjverksamhet och marknadsföring på Kindreds webbplatser och sociala medier i Sverige i 
början av 2019 strider mot bonusreglerna. Kindred är mycket oenig med tillsynsmyndighetens beslut och har överklagat beslutet 
till den svenska förvaltningsdomstolen. Överklagandeförfarandet pågår fortfarande och det är först när ett slutligt rättsligt beslut 
har meddelats som ett eventuellt bötesbelopp kommer att betalas ut. Kindred har reserverat hela beloppet även om grunden för 
beslutet har bestridits.

 – Nedskrivningar motsvarande 7,8 (2019: 2,0) miljoner GBP. 3,9 (2019: 2,0) miljoner GBP är nedskrivningen av Betchoice-goodwill, 
efter koncernens bedömning av dess verkliga värde till följd av COVID-19. Återstående 3,9 miljoner GBP är för goodwill som 
uppstod vid förvärvet av Guildhall 2008, till följd av att koncernen rationaliserade sin varumärkesportfölj. Båda goodwillsaldona är 
nu helt nedskrivna och båda avgifterna är icke-likvida och har ingen inverkan på det fria kassaflödet. Mer information finns i not 11
på sidorna 77 till 79. 

 – Avskrivning av förvärvade immateriella anläggningstillgångar under poster som påverkar jämförbarheten utgörs av avskrivningen 
på förvärvade tillgångar över tillgångens ekonomiska livslängd enligt IFRS 3 om företagsförvärv och inkluderas som del 
av koncernens totala avskrivning (se not 11 på sidorna 77 till 79). I denna avgift för 2020 ingår en snabbare avskrivning på 
6,9 miljoner GBP för de varumärken som koncernen har beslutat att avveckla under 2020 för att kunna fokusera resurserna på 
sina återstående varumärken och minska komplexiteten i organisationen. Detta är en icke-återkommande, icke-kontant kostnad.74
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Arvoden till lagstadgad revisor (PricewaterhouseCoopers) fördelar 
sig enligt nedan:

GBP m

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2020

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2019

Årlig lagstadgad revision 0,7 0,7
Övriga icke-
revisionstjänster 0,2 0,1

0,9 0,8

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

I tjänster som inte är revisionstjänster ingår interimsöversyn, 
tillåten skatteefterlevnad och andra tjänster.

5: Löner
Löner fördelar sig enligt nedan: 

GBP m

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2020

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2019

Bruttolöner 88,0 76,5
Tilldelade aktierätter 
– värdet av anställdas 
prestationer  
(se not 22) 1,9 2,6
Aktierelaterade förmåner 
till anställda (se not 22) 1,8 2,0
Sociala avgifter 12,4 10,2
Pensionskostnader 5,6 4,8

109,7 96,1

Ersättningen till styrelseledamöterna och koncernchefen 
redovisas i ersättningskommitteens rapport på sidan 51. 

Det genomsnittliga antalet anställda var enligt nedan:

Det genomsnittliga 
antalet anställda var som 
följer:

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2020

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2019

Finans, administration 
och företagsledning 437 447
Marknadsföring (inklusive 
handel) 534 570
Kundservice 250 225
Forskning och utveckling 411 382

1 632 1 624

6: Finansiella kostnader 

GBP m

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2020

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2019

Ränta och avgifter på 
banklån 4,9 5,4
Ränta på leasingskulder 1,3 1,2
Omräkning vid utdelning – 0,4

6,2 7,0

7: Finansiella intäkter

GBP m

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2020

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2019

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

0,4 0,4

8: Inkomstskatt 

GBP m Not

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2020

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2019

Aktuell skatt:
Inkomstskatt 33,7 16,3
Uppskjuten 
skatt
Uppskjuten 
skattefordring 21 -5,8 -5,8
Total 
skattekostnad 27,9 10,5

Inkomstskatt i Malta beräknas enligt en grundläggande 
skattesats om 35 procent (2019: 35 procent) av beräknad 
skattepliktig vinst för året. Inkomstskatt i andra länder 
beräknas enligt de skattesatser som är gällande i respektive 
skatterättslig hemvist.
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Noter till koncernbokslutet fortsättning

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

GBP m

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2020

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2019

Resultat före skatt 193,1 67,1
Skatt enligt 
grundläggande 
inkomstskattesats på 35 
(2019: 35) procent. 67,6 23,5
Skatteeffekter av:
Avdragsgill skatt1 -53,5 -40,3
Utländska skattesatser -14,9 1,6
Ej skattepliktiga/
avdragsgilla poster2 5 11,6 7,5
Osäker skatteposition3 5 4,9 1,0
Övriga4 5 12,2 17,2
Skattekostnad 27,9 10,5

1 Skattefordran om 53,5 (2019: 40,3) GBP avser skattefordran i Malta enligt gällande 
skattelagstiftning för koncerninterna utdelningar som utbetalas under året, och skatten i 
Malta som ska kunna återvinnas vid fördelning av ej remitterade vinstmedel.

2 I resultaten för 2020 ingår en avsättning på 8,0 (2019: noll) miljoner GBP i förhållande 
till böterna som utfärdades av den svenska Spelinspektionen och som för närvarande 
bestrids. Ytterligare kostnader motsvarande 2,9 (2019: 2,7) miljoner GBP motsvarar 
effekten av tillgångar som inte är berättigade till skatteavskrivningar.

3 Den osäkra skattepositionen på 4,9 (2019: 1,0) miljoner GBP utgör en avsättning av 
eventuell tilläggsskatt som skall betalas i enlighet med IFRIC 23. 

4 Inkluderad i övrigt för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2020 är ett belopp 
på 6,4 (2019: 5,6) miljoner GBP som representerar förluster som har realiserats av enheter 
i koncernen och angående vilka ingen uppskjuten skatt har redovisats. För räkenskapsåret 
som avslutades den 31 december 2019 ingick ett belopp på 10,9 miljoner GBP, vilket 
representerar en justering av den uppskjutna skatteredovisningen vid konsolidering av 
skatteförluster som är berättigade till kompensation mot framtida vinster. Inget sådant 
belopp registrerades för 2020. Återstående poster som ingår i övrigt har inte särredovisats 
eftersom de var för sig inte är väsentliga.

5 Vissa jämförelsetal har omklassificerats för att verensstämma med nuvarande 
års presentationsformat.

Följande inkomstskatt har krediterats direkt mot eget kapital 
under året:

GBP m

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2020

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2019

Uppskjuten skatt 
(skatteintäkt)/
skattekostnad i 
förhållande till:
Aktierelaterade 
ersättningar -0,1 0,1

-0,1 0,1

9: Utdelning 

GBP m

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2020

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2019

Utbetald utdelning, noll 
(2019: 496 GBP per aktie) – 112,5

Efter det ursprungliga förslaget beslutade styrelsen att dra 
tillbaka sin tidigare rekommendation till aktieägarna om utdelning 
för 2019 och rekommenderade istället att ingen utdelning skulle 
utbetalas. Trots att koncernen befinner sig i en stabil finansiel
ställning med stark likviditet och en låg finansiell belåning
fattades beslutet på grund av den osäkerhet som COVID-19 
orsakade vid den tidpunkten och för att säkerställa att Kindred 
var välkapitaliserad inför framtida investeringsmöjligheter. 
Detta upprätthölls på årsstämman 2020.

År 2020 har styrelsen reviderat koncernens tidigare policy för 
utdelning och aktieinköp. Mer information om den nya policyn 
finns på sidan 46

Därefter föreslår styrelsen nu en slutlig utdelning för det 
räkenskapsår som avslutades den 31 december 2020 på 0,330 
GBP per stamaktie/svenskt depåbevis (SDR), vilket motsvarar 
en total utdelning på cirka 75 miljoner GBP. Om delbetalningarna 
godkänns vid årsstämman den 12 maj 2021, kommer de att 
betalas ut i två lika stora delbetalningar den 20 maj 2021 och 18 
november 2021.

10: Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie före respektive efter full 
utspädning baseras på följande: 

GBP m

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2020

Räkenskapsåret 
som avslutades 

den 31 december 
2019

Resultat
Resultat för beräkning av 
resultat per aktie efter full 
utspädning 165,2 56,6
Antal aktier
Viktat genomsnittligt 
antal utestående 
aktier för beräkning av 
grundläggande resultat 
per aktie 227 023 775 226 669 514
Utspädningseffekt av 
potentiella stamaktier – 
tilldelade aktierätter 2 060 231 1 714 651
Viktat genomsnittligt 
antal utestående aktier 
för beräkning av resultat 
per aktie efter utspädning 229 084 006 228 384 165
Resultat per aktie, GBP
Resultat per aktie 0,728 0,250
Resultat per aktie efter 
full utspädning: 0,721 0,248

Det nominella värdet per aktie är 0,000625 GBP 
(2019: 0,000625 GBP).
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11: Immateriella tillgångar 

Övriga immateriella tillgångar

GBP m Goodwill
Utvecklings-

kostnader 
Program-

programvara
Kund-

databaser Spellicenser

Varumärken 
och 

domäner Totalt
Kostnad
Per den 1 januari 2019 286,8 121,0 12,8 44,4 – 124,8 303,0
Förvärv – 25,0 1,5 – 14,9 – 41,4
Omklassificeringa – – – – 1,0 -1,0 –
Avyttringar – -52,1 -1,0 – – – -53,1
Justering för 
valutaomräkning -5,6 -0,4 -0,5 -0,7 -0,5 -2,7 -4,8
Per den 31 december 2019 281,2 93,5 12,8 43,7 15,4 121,1 286,5
Förvärv – 20,4 0,3 – – – 20,7
Avyttringar – -6,5 -0,1 – – – -6,6
Justering för 
valutaomräkning 7,4 0,4 0,6 0,8 -0,4 3,2 4,6

Per den 31 december 2020 288,6 107,8 13,6 44,5 15,0 124,3 305,2
Ackumulerade 
nedskrivningar
Per den 1 januari 2019 4,1 91,2 10,0 36,8 – 13,2 151,2
Årets avskrivningar – 22,4 1,8 5,2 0,3 0,5 30,2
Nedskrivningar under året 2,0 – – – – – –
Omklassificeringa – – – – 0,3 -0,3 –
Avyttringar – -52,1 -1,0 – – – -53,1
Justering för 
valutaomräkning -0,2 – -0,4 -0,8 – -0,3 -1,5
Per den 31 december 2019 5,9 61,5 10,4 41,2 0,6 13,1 126,8
Årets avskrivningar – 22,3 1,3 2,5 1,2 6,9 34,2
Nedskrivningar under året 7,8 – – – – – –
Avyttringar – -6,3 -0,1 – – – -6,4
Justering för 
valutaomräkning 1,0 0,1 0,6 0,8 -0,1 0,5 1,9
Per den 31 december 2020 14,7 77,6 12,2 44,5 1,7 20,5 156,5

Bokfört nettovärde
Per den 31 december 2020 273,9 30,2 1,4 – 13,3 103,8 148,7
Per den 31 december 2019 275,3 32,0 2,4 2,5 14,8 108,0 159,7

Goodwill-saldon relaterade 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 66 och 67.

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 nedan. 
Kunddatabaser som redovisas till följd av tidigare förvärv skrivs av över tre år. Avskrivningsperioderna för alla övriga immateriella 
anläggningstillgångsklasser anges i not 2A på sidan 67 och 68.

Nedskrivningsöversyn  
Goodwill och andra immateriella tillgångar med obegränsad löptid 
I likhet med goodwill fördelar styrelsen varumärken och övriga immateriella tillgångar med obestämd användbar livslängd till 
kassagenererande enheter för nedskrivningsprövning. 

Övriga immateriella tillgångar som har obegränsad löptid omfattar väsentliga varumärken som förvärvats genom företagsförvärv och 
viktiga handelsdomäner som antingen förvärvats genom företagsförvärv eller förvärvats separat.

Fördelningen görs till de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas dra nytta av det 
företagsförvärv där goodwill uppstod. De enheter till vilka goodwill och andra immateriella tillgångar med obegränsad löptid övervakas 
granskas varje år med avseende på lämplighet och beskrivs på följande sida:
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Noter till koncernbokslutet fortsättning

11: Immateriella tillgångar fortsättning

Kassagenererande 
enhet

Goodwill
GBP m

Övriga 
immateriella 
tillgångar
GBP m Beskrivning

Koncernens 
verksamhet

167,3 43,9 Efter förvärvet av MrBookmaker-koncernen 2005, Maria-koncernen 2007, 
Guildhall Media Invest 2008, Bet24 2012 samt iGame och Stan James 
Online 2015, har de förvärvade företagens verksamheter och kunder integrerats 
i Kindred-koncernens befintliga erksamheter, 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 ar för sig.
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 koncernens verksamhet.

Solfi e 5,8 – Den förvärvade verksamheten Solfi e (som förvärvades den 12 december 2011) 
har fortsatt att verka separat under 2020 på grund av gällande regelverk. Den 
anses därför vara en separat kassagenererande enhet per den 31 december 
2020. 

32Red 100,8 59,9 Den förvärvade verksamheten 32Red (som förvärvades den 9 juni 2017) har 
fortsatt att verka på en separat plattform under 2020. Den anses därför vara en 
separat kassagenererande enhet per den 31 december 2020.
Varumärket 32Red var en del i förvärvet av 32Red och har därför tilldelats till den 
kassagenererande enheten 32Red.

Totalt 273,9 103,8

Under året har goodwill och andra immateriella tillgångar med obegränsad löptid justerats enligt följande:

 – Som ett resultat av rationaliseringen av varumärkesportföljen beslutade koncernen att upphöra med vissa varumärken under 2020 
för att kunna dra nytta av att fokusera resurserna på sina återstående varumärken och minska komplexiteten i organisationen. 
Dessa varumärken betecknades därför som immateriella anläggningstillgångar med begränsad löptid och en icke-återkommande 
icke-kontant avskrivningsavgift på 6,9 miljoner GBP skedde i mars 2020 mot dem. Denna avgift redovisas i koncernens 
resultaträkning i form av snabbare avskrivning av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit vid förvärvet.

 – I mars 2020 omvärderade koncernen också det verkliga värdet av förvärvade immateriella tillgångar som ett resultat av COVID-19, 
vilket resulterade i en nedskrivning på 3,9 miljoner GBP av Betchoice-goodwill som nu är helt nedskriven.

 – Koncernen redovisade också en nedskrivning av koncernens kassaflödesgenererande enhet på 3,9 miljoner GBP i december 
2020 avseende den goodwill som ursprungligen redovisades som en del av Guildhall-förvärvet i april 2008, eftersom dessa 
underliggande verksamheter har avvecklats.

Per den 31 december 2020 prövades den totala goodwillen på 273,9 miljoner GBP och de totala övriga immateriella tillgångarna 
med obegränsad löptid på 103,8 miljoner GBP för nedskrivning på nyttjandevärde. Beräkningen av nyttjandevärdet baserades på 
den budget för 2021 som godkänts av styrelsen och extrapolerade prognoser före skatt under fyra år. Dessa prognoser fördelades 
till de ovan nämnda kassagenererande enheterna med hjälp av tillväxttal och antaganden i enlighet med koncernens erfarenhet och 
bransch och i linje med koncernens strategi och planer.

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

Per den 31 december 2020 Per den 31 december 2019

Koncernens 
verksamhet Solfive 32Red

Koncernens 
verksamhet Solfive Betchoice 32Red

EBITDA-marginal, procent 
(procent)1 17,3–26,0 10,1–12,6 5,8-24,1 8,3–17,5 15,4–16,5 0–12,0 2,4–17,1
Riskjusterad diskonteringsränta, 
procent2 10,6 10,6 10,0 10,6 10,6 12,9 10,0
Långsiktig tillväxt, procent3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1 Baserat på tidigare prestationer och ledningens förväntningar på marknadsutvecklingen.

2 Räntan har ombedömts och beräknats med hjälp av de kassagenererande enheternas viktade genomsnittliga kapitalkostnad före skatt (WACC), justerad för specifika ris er avseende 
relevanta segment och de länder där de är verksamma. De diskonteringsräntor från 2019 som redovisas har uppdaterats från räntan efter skatt till räntan före skatt.

3 Viktad genomsnittlig tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflöden efter budgetperioden. Priserna är förenliga med prognoser som ingår i branschrapporter.
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Utifrån koncernens nedskrivningsgranskning finns det inga tec en på behov av nedskrivning för någon av de separata 
kassagenererande enheterna. 

Vid bedömningen av det redovisade värdet på goodwill och andra immateriella tillgångar med obegränsad löptid anser styrelsen 
att det finns en kassagene erande enhet, 32Red, där eventuella förändringar av de underliggande antagandena kan ge upphov till 
nedskrivningar. Därför har känslighetsanalyser utförts för denna kassagenererande enhet.

Återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten 32Red överstiger det redovisade värdet på 32Red-tillgångarna med 
296,6 (2019: 103,6) miljoner GBP. En minskning av resultat före avskrivningar (EBITDA) med 44 procent under de första fem 
åren (motsvarande en minskning av EBITDA-marginalen på i genomsnitt 20 procent under samma period) skulle leda till att 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten 32Red motsvarar dess redovisade värde. En riskjusterad diskonteringsränta 
före skatt på 21,7 % (2019: 14,4 %) skulle leda till att återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten 32Red motsvarar dess 
redovisade värde.

I sin bedömning av goodwill menar styrelsen att det inte finns några andra kassagene erande enheter där potentiella förändringar av 
deras underliggande antaganden rimligen existerar som skulle ge upphov till nedskrivning.

12: Materiella anläggningstillgångar 

GBP m Not
Program-

Maskinvara
 Kontorsutrustning 

och installationer Summa 
Kostnad
Per den 1 januari 2019 32,5 31,3 63,8
Förvärv 9,3 6,3 15,6
Avyttringar -2,0 -1,7 -3,7
Omklassificeringa -0,4 0,4 –
Justering för valutaomräkning -1,4 -1,0 -2,4
Per den 31 december 2019 38,0 35,3 73,3
Förvärv 4,8 0,4 5,2
Avyttringar -0,3 – -0,3
Justering för valutaomräkning 2,6 1,3 3,9
Per den 31 december 2020 45,1 37,0 82,1
Ackumulerade avskrivningar
Per den 1 januari 2019 20,0 6,4 26,4
Årets avskrivningar 4 8,1 6,8 14,9
Avyttringar -1,9 -1,6 -3,5
Justering för valutaomräkning -0,9 -0,2 -1,1
Per den 31 december 2019 25,3 11,4 36,7
Årets avskrivningar 4 7,9 7,2 15,1
Avyttringar -0,3 – -0,3
Justering för valutaomräkning 1,8 0,4 2,2
Per den 31 december 2020 34,7 19,0 53,7

Bokfört nettovärde
Per den 31 december 2020 10,4 18,0 28,4
Per den 31 december 2019 12,7 23,9 36,6
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Noter till koncernbokslutet fortsättning

13: Leasingavtal
Denna not ger information om leasingavtal där koncernen är hyrestagare.

a) Belopp som redovisas i koncernens balansräkning
Tabellen nedan visar nyttjanderätter och motsvarande leasingskulder som redovisas i koncernbalansräkningen. Alla redovisade 
nyttjanderätter avser koncernens lokaler.

GBP m

Per
den 31 

december
2020

Per
den 31 

december
2019

Nyttjanderätter (netto) – lokaler 61,3 64,1 
  
Leasingskulder:
Omsättningstillgångar 12,1 11,7
Anläggningstillgångar 50,2 53,3 

62,3 65,0 

Tillskotten till nyttjanderätterna under räkenskapsåret 2020 uppgick till noll (2019: 0,9) miljoner GBP. Ommätningar av 
nyttjanderätterna ledde till ökningar på 4,8 (2019: noll) miljoner GBP. Förutom effekterna av avskrivningarna är valutarörelser den 
enda andra faktor som påverkar nyttjanderätten.

Varje leasing medför i allmänhet en begränsning angående nyttjanderätten som, om det inte finns en vtalsenlig rätt för koncernen 
att underlicensiera tillgången till en annan part, endast kan användas av koncernen. Leasingvillkoren förhandlas individuellt 
och innehåller ett brett utbud av olika villkor. Leasingavtalen medför inga andra avtal än säkerhetsintressen i leasade tillgångar 
som innehas av leasegivaren. Leasade tillgångar får inte användas som säkerhet för upplåningsändamål. Förlängning- och 
uppsägningsalternativ ingår i ett antal leasingavtal. De förlängnings- och uppsägningsoptioner som innehas kan endast utnyttjas av 
koncernen och inte av respektive leasegivare.

b) Belopp som redovisas i koncernens resultaträkning och kassaflödesanaly
Koncernens resultaträkning visar följande belopp avseende leasingavtal:

GBP m

Räkenskapsåret 
som avslutades

den 31 december
2020

Räkenskapsåret 
som avslutades

den 31 december
2019

Avskrivning av nyttjanderätter – lokaler 11,3 10,1 
Räntekostnader (ingår i finansieringskostnader 1,3 1,2 
Kostnader avseende kortfristiga leasingavtal (ingår i övriga rörelsekostnader) 2,0 2,0
Intäkter från nyttjanderätter i underleasing (ingår i övriga rörelsekostnader) 0,5 0,2

Det totala utflödet av leasingavgifter uppgick till 14,6 miljoner GBP år 2020. (2019: 11,8) miljoner GBP.
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14: Dotterbolag och intressebolag
Uppgifter om koncernens huvudsakliga dotterbolag per den 31 december 2020 presenteras nedan:

Dotterbolagets namn Registreringsland

Kapital- och
röstandel

%
Betchoice Corporation Pty Ltd Australien 100 %
Kindred South Development Pty Ltd Australien 100 %
Unibet Australia Pty Ltd Australien 100 %
Kindred Belgien NV Belgien 100 %
Star Matic BVBA Belgien 100 % 
Kindred Danmark ApS Danmark 100 %
Kindred France SAS Frankrike 100 %
32 Red 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 %
iGame Holding plc Malta 100 %
Kindred IP Limited 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 Spanien Tech, S.L. Spanien 100 %
Kindred People AB Sverige 100 %
PR Entertainment AB Sverige 100 %
Unibet Interactive Inc. USA 100 %

Andelen av ägande- och röstandelar var oförändrad år 2020 jämfört med 2019. 

Rörelserna i koncernens intressen i intresseföretag, avseende dess 33,4-procentiga intresse för Relax Holding Limited per den 31 
december 2020 (35,0 procent per den 31 december 2019), visas nedan: 

GBP m 2020 2019
Redovisat värde den 1 januari 1,8 1,9
Andel av förlust från intressebolag 1,8 -0,1
Redovisat värde den 31 december 3,6 1,8

15: Finansiella instrument
Det redovisade värdet för koncernens finansiella tillgångar och skulder uppskattades till sitt erkliga värde vid årets slut. 

Koncernens finansiella tillgångar består v lån och andra anläggningstillgångar och omsättningstillgångar till upplupet 
anskaffningsvärde, med undantag för tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen på 0,1 (2019: 0,2) miljoner GBP (se not 24 på 
sidan 87). Den 31 december 2020 ansågs övriga fordringar på 21,7 (2019: 19,4) miljoner GBP fullgjorda. På grund av verksamhetens 
natur gör koncernen inte någon avsättning för nedskrivning av fordringar. Koncernen har ingen säkerhet för sina fordringar. Se not 2F 
för mer information om nedskrivning för finansiella tillgånga .
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Noter till koncernbokslutet fortsättning

15: Finansielaa instrument fortsättning  
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 (2019: 5,9) miljoner 
GBP som består av uppskjuten intäkt avseende öppna spel.

Enligt IFRS 13 måste ledningen identifiera en hierarki med
tre nivåer av finansiella tillgångar och skulder till erkligt 
värde. Förändringa av verkligt värde i uppskjuten intäkt är 
minimala, inklusive sådana som är hänförliga till kreditrisk. 
Koncernen fastställer storleken på förändringar i verkligt 
värde hänförliga till kreditrisk genom att bestämma 
förändringar via information baserade på icke observerbara 
marknadsdata (definierade som ni å tre enligt IFRS 13), t.ex. 
historiska sportspelsmarginaler, och drar av dessa förändringar 
från den totala förändringen i verkligt värde när den är betydande. 
Koncernen anser att detta tillvägagångssätt är lämpligt eftersom 
förändringar i andra faktorer inte bedöms vara betydande. 
Även om det slutliga värdet kommer att bestämmas av framtida 
vadslagningsresultat, finns det inga rimligt möjliga förändringar
av antaganden eller information som skulle leda till väsentliga 
förändringar i det fastställda verkliga värdet. Detta gäller även 
koncernens finansiella tillgånga , som är immateriella.

16: Kundfordringar och andra fordringar

GBP m

Per den 31 
december 

2020

Per den 31 
december 

2019
Förfaller inom ett år:
Övriga fordringar 21,7 19,4
Förskottsbetalningar 25,2 27,4

46,9 46,8

Kundfordringar och andra fordringar inkluderar inte viktiga 
poster som är nedskrivna eller har förfallit. Ingen ränta tas ut på 
kundreskontrasaldot. Koncernen har inte säkerheter över dessa 
saldon. På grund av andra fordringar på kort sikt anses deras 
redovisade värde vara detsamma som deras verkliga värde. 
Ingen beräknad kreditförlust har bokförts för dessa fordringar.

17: Leverantörsskulder och andra skulder

GBP m

Per den 31 
december 

2020

Per den 31 
december 

2019
Förfaller inom ett år:
Växelskulder 12,8 27,8
Övriga skatter och sociala 
avgifter 7,6 2,9
Övriga skulder 0,5 0,9
Upplupna intäkter och 
kostnader 141,2 95,0

162,1 126,6

Leverantörsskulder är osäkra och betalas vanligen inom 30 dagar 
efter erkännandet. De redovisade värdena för handel och andra 
skulder anses vara desamma som deras verkliga värden på grund 
av deras kortsiktiga karaktär.

18: Avsättningar

GBP m
Per den 31 december 

2020
Per den 31 december 

2019
Om-
sätt-

nings-
till-

gångar

Anlägg-
nings-

till-
gångar Totalt

Om-
sätt-

nings-
till-

gångar

Anlägg-
nings-

till-
gångar Totalt

Jackpo-
tavsättning 4,2 – 4,2 3,4 – 3,4
Anlägg-
ningsav-
sättning – 0,6 0,6 – 0,5 0,5
Personalav-
sättning 0,6 – 0,6 – – –
Operativ 
avsättning 16,4 – 16,4 7,9 – 7,9

21,2 0,6 21,8 11,3 0,5 11,8

Jackpotavsättning
Koncernen erbjuder progressiva jackpottspel. Varje gång ett 
progressivt jackpottspel spelas, kommer en del av det belopp som 
spelaren satsat på att gå till jackpotten för det spelet eller den 
gruppen av spel. Koncernen har en avsättning som täcker 70 procent 
av de totala jackpottbalanserna. Kassaflödena sker när jackpotter 
vinns. Den exakta tidpunkten är okänd på grund av deras natur, men 
dessa förväntas inträffa under de kommande 12 månaderna.
Anläggningsavsättning
Detta omfattar de belopp som koncernen har avgett för återställande 
av fastigheter till deras ursprungliga skick när ett leasingavtal 
har tagits ut, om detta krävs enligt villkoren i leasingavtalet. 
Ledningen uppskattar att avsättningen baseras på expertinformation 
från tredje part om förväntade kostnader men detta kan skilja sig 
från det slutliga utflödet som krävs. De återstående kassaflödena 
förväntas inträffa inom sju år när vissa leasingavtal inte förnyas.
Personalavsättning
Personalavsättning avser kostnader för personalomstrukturering 
och andra personalrelaterade avsättningar som är tillämpliga enligt 
lokala bestämmelser. Avsättningar för personalomstrukturering 
redovisas i samband med kommunikation till medarbetaren och 
betraktas som utnyttjade vid betalning. Ledningen uppskattar att 
avsättningen baseras på villkoren i de enskilda anställningsavtalen 
men detta kan skilja sig från det slutliga utflödet som krävs. 
Kassaflödet förväntas ske under de kommande 12 månaderna. 
Andra personalrelaterade avsättningar beräknas på grundval av 
kraven i de särskilda lagar och förordningar som gäller på respektive 
ort. Den exakta tidpunkten är okänd på grund av deras natur, men 
dessa förväntas inträffa under de kommande 12 månaderna.
Operativ avsättning
Operativa avsättningar är avsättningar som är direkt relaterade 
till den reglerade karaktären hos koncernens verksamhet och 
avser rättstvister, reglering av penningtvätt, spelskatter eller 
liknande poster. Ledningen uppskattar denna avsättning baserat 
på historiska trender, annan aktuell information som är känd samt 
bästa uppskattning av det mest sannolika utfallet. På grund av 
dessa uppskattningars natur kan de slutliga utflödena avvika 
från nuvarande avsättning. Kassaflödet förväntas ske under de 
kommande 12 månaderna. 
Tillägget på 10,0 miljoner GBP inkluderar en rättstvist avseende 
svenska Spelinspektionens beslut att bötfälla Kindred med 
100,0 miljoner SEK (8,0 miljoner GBP). Spelinspektionen ansåg 
att kampanjverksamhet och marknadsföring på Kindreds 
webbplatser och sociala medier i Sverige i början av 2019 strider mot 
bonusreglerna. Kindred är oenig med tillsynsmyndighetens beslut 
och har överklagat beslutet till den svenska förvaltningsdomstolen. 
Överklagandeförfarandet pågår fortfarande och det är först när ett 
slutligt rättsligt beslut har meddelats som ett eventuellt bötesbelopp 
kommer att betalas ut. Under tiden har Kindred avsatt 100,0 miljoner 
SEK (8,0 miljoner GBP), även om grunden för utfärdande bestrids.

Se not 2A för koncernens redovisningsprinciper 
avseende avsättningar.
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Rörelser i avsättningar
Rörelser i varje klass av avsättningar under räkenskapsåret anges nedan:

GBP m Jackpotavsättning Anläggningsavsättning Personalavsättning
Operativ 

avsättning Totalt

Per den 1 januari 2020 3,4 0,5 – 7,9 11,8
Ytterligare redovisade avsättningar 26,7 – 4,6 10,0 41,3
Utnyttjade belopp under året -26,0 – -3,7 – -29,7
Återföring av oanvänt belopp – – -0,3 -2,6 -2,9
Rörelse på grund av diskonteringsränta – 0,1 – – 0,1
Valutakursrörelser 0,1 – – 1,1 1,2
Per den 31 december 2020 4,2 0,6 0,6 16,4 21,8

19: Kundtillgodohavanden
Kundtillgodohavanden på 77,5 (2019: 67,4) 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 31 
december 

2020

Per den 31 
december 

2019
AUD 4 % 4 %
DKK 4 % 4 %
EUR 52 % 50 %
GBP 15 % 14 %
NOK 7 % 11 %
SEK 8 % 9 %
USD 4 % 3 %
Övrigt 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.

20: Lån

GBP m

Per den 31 
december 

2020

Per den 31 
december 

2019
Anläggningstillgångar
Banklån – förfaller inom 1–5 år 118,3 225,4
Omsättningstillgångar
Banklån som förfaller inom 1 år – –
Summa låneskuld 118,3 225,4

Redovisade värden av koncernens lån är utgivna i följande valutor:

GBP m

Per den 31 
december 

2020

Per den 31 
december 

2019
GBP 29,3 62,0
EUR 55,8 125,1
SEK 33,2 38,3
Summa låneskuld 118,3 225,4
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Noter till koncernbokslutet fortsättning

20: Lån fortsättning
Den 23 juli 2019 avtalade Kindred Group plc om ett nytt syndikerat låneavtal i flera valutor med en grupp nordiska banker, vilket 
omfattar ett långfristigt lån på 120 miljoner GBP (lånet) och en rullande lånekredit på 160 miljoner GBP (rullande lånekredit). Per den 
31 december 2020 uppgick saldot av de utnyttjade lånekrediterna till 119,0 (2019: 225,4) miljoner GBP av totalt 280,0 (2019: 280,0) 
miljoner GBP. Den totala upplåningen som redovisas i den finansiella ställningen om 118,3 miljoner GBP edovisas netto efter de 
tillhörande transaktionsavgifter som uppkommit och betalats vid ingående av låneavtalet och som kostnadsförs under löptiden.

Lånens verkliga värde motsvarar det redovisade värdet eftersom diskonteringen inte har någon väsentlig inverkan.

Återbetalningar
Lånet och den rullande krediten skall båda återbetalas i sin helhet den 23 juli 2022, dvs. tre år från dagen för överenskommelsen 
om krediten. 

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 på 2 procent per år. 

Villkor
Låneavtalet innehåller även vissa finansiella åtaganden, främst beträffande skuldsättnin sgrad 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 2020 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.

Avstämning av de förändringar i skulder som uppkommer vid finansierings erksamheten

GBP m Lån Leasingavtal Totalt
Per den 1 januari 2019 194,3 75,0 269,3
Nettokassaflöde 37,2 -8,6 28,6
Förvärv och ommätningar av leasingavtal – 0,9 0,9
Valutakursrörelser -6,1 -2,3 -8,4
Per den 31 december 2019 225,4 65,0 290,4
Nettokassaflöde -115,1 -11,3 -126,4
Förvärv och ommätningar av leasingavtal – 4,8 4,8
Andra icke-kassarörelser -0,7 – -0,7
Valutakursrörelser 8,7 3,8 12,5
Per den 31 december 2020 118,3 62,3 180,6

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

GBP m Not
Ej hemtagna 

intäkter
Materiella 

anläggningstillgångar Skatteförluster
Immateriella 

tillgångar Övrigt Summa
Per den 1 januari 2019
Uppskjutna skatteskulder – -0,1 – -3,0 -1,2 -4,3
Uppskjutna 
skattefordringar 7,9 0,8 4,9 – 2,2 15,8
Direkt mot totalresultat för 
året 8 -0,2 0,9 4,9 0,2 – 5,8
Redovisat direkt mot eget 
kapital 8 – – – – -0,1 -0,1
Justering för 
valutaomräkning -0,4 -0,1 -0,2 0,1 1,0 0,4
Per den 31 december 2019
Uppskjutna skatteskulder – – – -3,6 -2,3 -5,9
Uppskjutna 
skattefordringar 7,3 1,5 9,6 0,9 4,2 23,5
Direkt mot totalresultat för 
året 8 3,3 0,9 0,2 0,5 0,9 5,8
Redovisat direkt mot eget 
kapital 8 – – – – 0,1 0,1
Justering för 
valutaomräkning 0,2 0,2 0,3 -0,1 -1,0 -0,4
Per den 31 december 
2020
Uppskjutna skatteskulder – – – -2,7 -2,6 -5,3
Uppskjutna 
skattefordringar 10,8 2,6 10,1 0,4 4,5 28,4
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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 vsikt att reglera saldon på nettobasis. 

Tabell för uppskjuten skatt (efter kvittning) för redovisningsändamål:

GBP m

Per den 31 
december 

2020

Per den 31 
december 

2019
Uppskjutna skatteskulder -5,3 -5,9
Uppskjutna skattefordringar 28,4 23,5
Nettotillgångar 23,1 17,6

Saldon för uppskjuten skatt omfattar uppskjutna skattefordringar på 11,2 (2019: 8,3) miljoner GBP som väntas återföras inom 12 månader.

Koncernen hade per den 31 december 2020 outnyttjat skatteunderskott för verksamheten motsvarande 141,0 (2019: 135,6) miljoner 
GBP från de huvudsakliga operativa enheter tillgängliga för avräkning mot framtida vinster. Summan av outnyttjade skatteunderskott 
för verksamheten per den 31 december 2020 för vilka en uppskjuten skattefordran har redovisats är 94,7 (2019: 92,1) miljoner GBP. 
Ingen uppskjuten skattefordran har redovisats i fråga om återstående outnyttjade skatteunderskott eftersom det inte finns tillräckliga
belägg för en eventuell återföring under framtida perioder. 

Det skatteunderskott för vilket ingen uppskjuten skattefordran har redovisats härrör främst från outnyttjade skatteunderskott 
för Kindred France SAS 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 åte föring. Totalt utgör dessa förluster 46,3 
(2019: 43,5) miljoner GBP av det totala outnyttjade skatteunderskottet som anges ovan. Det finns inget specifikt f fallodatum för det 
totala kvarvarande outnyttjade skatteunderskottet för vilket ingen uppskjuten skattefordran har redovisats. Ingen uppskjuten skatt 
har ännu redovisats avseende de outnyttjade skatteförlusterna i USA. Uppskjutna skattefordringar kommer att redovisas när det finns
bevis för att de återförs under framtida perioder.

Den sammanlagda summan av andra avdragsgilla tillfälliga skillnader per den 31 december 2020 för vilka uppskjutna 
skattefordringar har redovisats är 43,9 (2019: 30,7) miljoner GBP. Detta inkluderar en avdragsgill tillfällig skillnad med avseende 
på outnyttjade aktieoptioner som uppgår till 4,0 (2019: 2,6) miljoner GBP, varav 0,5 (2019: noll) miljoner GBP har krediterats direkt 
mot eget kapital. Det sammanlagda beloppet omfattar också en avdragsgill tillfällig skillnad som uppkommer på outnyttjade 
kapitalförluster för Kindred Group plc och som uppgår till 8,2 (2019: 6,2) miljoner GBP för vilka en uppskjuten skattefordran har 
redovisats, eftersom det förväntas att skattepliktiga kapitalvinster kommer att finnas tillgängliga mot vilka den vdragsgilla tillfälliga 
skillnaden kan utnyttjas. En uppskjuten skattefordran har inte redovisats för andra avdragsgilla temporära skillnader om 3,0 (2019:  
3,6) miljoner GBP. 

22: Aktierelaterade ersättningar 
Koncernen har olika aktierelaterade ersättningsplaner enligt beskrivningen i denna not. Under 2020 intjänades 255 163 tilldelade 
aktierätter inom ramen för koncernens prestationsbaserade aktieprogram från 2017. Årets totala kostnad avseende aktierelaterade 
ersättningsprogram för anställda var 3,7 (2019: 4,6) miljoner GBP.

Långsiktigt incitamentsprogram för 2020 (”2020 LTIP”)
2016 godkände Kindred-koncernens styrelse ett långsiktigt incitamentsprogram för samtliga anställda och ledningsgruppen 
(”2020 Aktieplan för alla anställda” och ”2020 Incitamentsprogram för ledande befattningshavare”). Till följd av detta beviljades 
tilldelning av 1 481 866 aktierätter till befintliga anställda den 3 ok ober 2016 och, tillsammans med tilldelningarna till nya 
anställda efter detta datum, kommer de att intjänas efter december 2021. 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 2020 som rörde 2020 LTIP var 1,8 (2019: 2,0) 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. De baseras på fortsatt anställning och att verksamhetsmål uppnås under tre räkenskapsår. 
EBITDA, bruttobidrag (spelöverskott minus försäljningskostnader och marknadsföringskostnader) och fritt kassaflöde per aktie. 
Tilldelningar som görs varje år kommer ha mål som mäts samlat mellan helåret för tilldelningen och de två påföljande åren, 
så att resultatet för varje räkenskapsår blir viktigt. Det samlade resultatet jämfört med målen och därav följande tilldelning av 
prestationsbaserade aktierätter kommer att redovisas efter intjänandeåret.

Den 6 juli 2020 intjänades 2017 års PSP-tilldelningar delvis eftersom de överenskomna målen för de verksamhetsvillkor som 
fastställts för perioden för de tre räkenskapsåren 2017–2019 inte helt uppfylldes. Resultaten för PSP 2017 sammanfattas nedan och 
det totala antalet intjänade aktierätter uppgick till 255 163.
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Noter till koncernbokslutet fortsättning

22: Aktierelaterade ersättningar fortsättning

Verksamhetsmål
Resultat mot mål över 

2017–2019 PSP-resultat
Resultat före avskrivningar (EBITDA) 96,7 % 86,6 %
Bruttobidrag 98,3 % 94,6 %
Fritt kassaflöde 101,7 % 100,0 % (begränsat)

Den 17 juni 2020 beviljade Kindred-koncernen 1 072 865 nya prestationsbaserade aktierätter för tilldelning till ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner (”2020 PSP”). Dessa tilldelningar tjänas in efter juni 2023 om verksamhetsmål och fortsatt 
anställning uppnås under de tre åren 2020–2022. Målen för dessa program angavs och godkändes av ersättningskommittén och 
styrelsen i maj 2020. De samlade kostnaderna redovisas över programmets intjänandeperiod, som är tre år. 

Den totala kostnaden som redovisades under 2020 i förhållande till de långsiktiga incitamentsprogrammen uppgick till 1,9 (2019: 2,6) 
miljoner GBP. Av detta belopp redovisades 0,6 miljoner GBP i förhållande till det nya prestationsbaserade aktieprogrammet för 2020.

Beloppet redovisas i koncernens redovisning av förändringar i eget kapital med hänsyn till denna plan om GBP 0,2 (2019: 0,4) miljoner 
GBP utgörs av ovanstående avgift, uppvägt av utnyttjandet av egna aktier för intjänande under 2020 på 1,7 (2019: 2,2) miljoner GBP.

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
2020 LTIP
utdelning1

3 jul.
2017

1 jun
2018

23 maj
2019

17 jun
2020

3 okt
2016

Genomsnittlig aktiekurs före tilldelning GBP – – – – –
Lösenpris GBP – – – – –
Antal anställda 149 178 198 174 1 125
Tilldelade aktierätter 423 197 368 316 717 334 1 072 865 1 481 866
Intjänandeperiod (år) 3 3 3 3 4
Förväntad volatilitet (%) 29 25 33 64 32
Aktierättens löptid (år) 3 3 3 3 4
Förväntad löptid (år) 3 3 3 3 4
Riskfri ränta (%) – – – – –
Förväntad utdelning uttryckt som 
direktavkastning % 3,61 5,68 8,46 3,94 3,28
Verkligt värde per aktierätt, GBP 7,70 8,17 4,55 3,97 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 2020 visas nedan: 

PRESTATIONSRELATERAT 
AKTIEPROGRAM

2020
Antal

2019
Antal 2020 LTIP

2020
Antal

2019
Antal

Utestående per den 1 januari 1 355 846 1 090 809 Utestående per den 1 januari 1 509 592 1 489 867
Intjänade -255 163 -306 599 Intjänade – -1 015
Tilldelade 1 080 605 717 334 Tilldelade 64 081 263 323
Förfallna -248 867 -145 698 Förfallna -360 512 -242 583
Utestående per den 31 
december 1 932 421 1 355 846

Utestående per den 31 
december 1 213 161 1 509 592

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 1,1 år.

86

kindredgroup.com



Utspädningseffekter
609 379 tilldelade aktierätter förföll eller annullerades under 2020. 
Om alla aktiebaserade program utnyttjas fullständigt kommer 
bolagets nominella aktiekapital att öka med sammanlagt 
maximalt 1 965,99 (2019: 1 790,90 GBP) genom emittering av 
sammanlagt maximalt 3 145 582 stamaktier (2019: 2 865 438 
stamaktier), vilket motsvarar 1 procent (2019: 1 procent) av 
bolagets kapital och rösträtter. 

Huvudvillkoren för det prestationsbaserade aktieprogrammet 
anges nedan.

PRESTATIONSRELATERAT AKTIEPROGRAM
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 efter beslut av 
styrelsen eller ersättningskommitteen. Tilldelade aktierätter är 
inte pensionsgrundande eller överlåtbara.

Individuella gränser
Styrelsen fastställer det högsta antal stamaktier eller svenska 
depåbevis som kan tilldelas individuella deltagare genom det 
prestationsbaserade aktieprogrammet.

Tak
Högst 5 procent av bolagets emitterade stamaktiekapital 
får vid något tillfälle emitteras eller vara emitterbart enligt 
det prestationsbaserade aktieprogrammet och alla andra 
aktieprogram som bolaget har för anställda. Detta tak omfattar 
inte aktierätter som har förfallit eller återlämnats.

Reglerna för det prestationsbaserade aktieprogrammet ger 
styrelsen rätt att tilldela aktierätter, med villkoret att de endast 
intjänas om vissa resultatvillkor uppfylls. Tilldelade aktierätter 
får dock utnyttjas i förtid under vissa omständigheter. 
Sådana omständigheter inkluderar exempelvis fall då en anställd 
lämnar 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 utnyttjande av optioner 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.

23: Aktiekapital och reserver
a) Aktiekapital

(GBP)

Per den 31 
december 

2020

Per den 31 
december 

2019
Högsta tillåtna:
1 600 000 000 (2019: 
1 600 000 000) stamaktier till 
0,000625 GBP vardera 1 000 000 1 000 000
Den 31 december 1 000 000 1 000 000
Emitterat och till fullo betalt:
Per 1 januari och 31 december 
– 230 126 200 (2019: 
230 126 200) stamaktier till 
0,000625 GBP vardera 143 829 143 829

Per den 31 december 2020 var det totala antalet aktier i 
Kindred Group plc 230 126 200 med ett nominellt värde om 
0,000625 GBP. Av dessa hade koncernen 2 971 358 aktier till följd 
av ett tidigare inköpsprogram. När dessa aktier köps eller senare 
säljs återspeglas effekterna under balanserad vinst.

Under 2020 användes 255 163 aktier i samband med intjänandet 
av det prestationsbaserade aktieprogrammet 2017.

b) Överkursfond 
Inga förändringar förekom i överkursfonden under 2020 eller 
föregående år.

c) Övriga avsättningar
Avsättningen på -42,9 (2019: -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 17,2 (2019: 8,0) miljoner GBP utgör en 
icke-utdelningsbar reserv.

24: 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 2020 
var 0,1 (2019: 0,2) miljoner GBP. Det finns inga tec en på 
nedskrivningsbehov för konvertibeln vid det datumet. 

25: Kapitalåtaganden 
Koncernen har ingått avtal gällande anläggningstillgångar med 
utgifter motsvarande 0,2 (2019: noll) miljoner GBP per den 31 
december 2020.
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Noter till koncernbokslutet fortsättning

26: Transaktioner med närstående
Närmare uppgifter om ersättning till styrelseledamöter och koncernledning finns i ersättningskommitténs rappo t på sida 51. 
Vid årsskiftet fanns en skuld till styrelseledamöterna som uppgick till noll (2019: 2 000) GBP, avseende dessa tjänster.

Som framgår av not 14 har Kindred Group plc ett intresse på 33,4 % 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 2020 ingicks följande transaktioner av närstående parter med Relax Gaming Group:

 – Olika dotterbolag till Kindred Group plc mottog tjänster från dotterbolag till Relax Holding Limited. Summan för dessa inköpta 
tjänster uppgick till 8 443 187 (2019: 8 635 038) GBP av beviljad lång- och kortsiktig kredit. Per den 31 december 2020 uppgick 
återstående saldo som ska återföras till koncernen till noll (2019: noll) GBP.

 – I februari 2018 skrev Kindred Group plc också ett låneavtal med Relax Holding Limited till ett maximalt värde på 1,0 miljoner EUR 
som löpte ut i april 2020. Låneavtalet fastställdes i april 2018 och februari 2019 och ränta och avgifter tillkommer på lånebalansen 
i enlighet med låneavtalet. I april 2020 ändrades låneavtalet och förlängdes med ytterligare två år, med ett nytt utgångsdatum 
i april 2022. Senare återbetalades hela lånesaldot år 2020 och den återstående skulden för koncernen uppgick per den 31 
december 2020 till noll G(2019:991 898 GBP) GBP av beviljad lång- och kortsiktig kredit.

Övriga transaktioner med närstående under året som avslutades den 31 december 2020 uppgick till totalt 63 733 (2019: 163 141) 
GBP av beviljad lång- och kortsiktig kredit. Detta avser marknadsföringstjänster som tillhandahållits av Football United International 
Limited, ett bolag där en av Kindred-koncernens styrelseledamöter är intressenter. Saldot att betala till Football United International 
Limited uppgick till noll (2019:10 995 GBP) GBP den 31 december 2020.

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 st cket om den juridiska miljön på sidorna 43 till 45.

28: Kassa och likvida medel
I saldot för kassa och likvida medel per den 31 december 2020, som uppgick till 300,5 (2019: 137,8) miljoner GBP ingick 77,5 
(2019: 44,2) 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 v 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.

GBP m Not

Räkenskapsåret 
som avslutades

den 31 december 
2020 

Räkenskapsåret 
som avslutades

den 31 december 
2019

Summa administrativa utgifter 224,1 219,0

Minus: Löner 4 -109,7 -96,1
Minus: Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 -15,1 -14,9
Minus: Avskrivning av nyttjanderätten 4 -11,3 -10,1
Minus: Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar (exklusive tillgångar som 
uppkom vid förvärvet) 4 -24,3 -24,3
Övriga rörelsekostnader 63,7 73,6

Spelöverskott 1 130,2 912,8
Övriga kostnader som en andel av spelöverskottet 6 % 8 %

GBP m

Räkenskapsåret 
som avslutades

den 31 december 
2020 

Räkenskapsåret 
som avslutades

den 31 december 
2019

Rörelseresultat 205,8 70,9
Spelöverskott 1 130,2 912,8
Rörelsemarginal 18 % 8 %
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GBP m Not

Räkenskapsåret 
som avslutades

den 31 december
2020

Räkenskapsåret 
som avslutades

den 31 december
2019

Rörelseresultat 205,8 70,9
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 12 15,1 14,9
Avskrivning av nyttjanderätten 13 11,3 10,1
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 11 34,2 30,2
Nedskrivningar under året 11 7,8 2,0
Resultat före avskrivningar (EBITDA) 274,2 128,1

Spelöverskott 1 130,2 912,8
EBITDA-marginal, procent 24 % 14 %

GBP m Not

Per 
den 31 december 

2020

Per 
den 31 december 

2019
Kassa och likvida medel 28 300,5 137,8
Kundtillgodohavanden 19 -77,5 -67,4
Fritt kassaflöde 223,0 70,4

Minus: Lån 20 -118,3 -225,4

Nettokassa/(nettoskuld) 104,7 -155,0

Resultat före avskrivningar (EBITDA) 274,2 128,1
Förhållande nettokassa/(nettoskuld) till EBITDA 0,382 -1,210

GBP m

Per
den 31 december 

2020 

Per
den 31 december 

2019
Kapital 412,1 234,0
Antal aktier vid årets slut 230 126 200 230 126 200
Eget kapital per aktie 1,791 1,017

GBP m Not

Räkenskapsåret 
som avslutades

den 31 december 
2020 

Räkenskapsåret 
som avslutades

den 31 december
20191

Nettokassaflöde från löpande erksamhet 316,1 120,3

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 -5,2 -15,6
Intäkter från försäljning av materiella anläggningstillgångar – 0,1
Utvecklings- och förvärvskostnader för immateriella tillgångar 11 -20,7 -41,4

Betald ränta på leasingskulder -1,3 -1,2
Återbetalning av leasingskulder -11,3 -8,6
Justera för: kundtillgodohavandens rörelser -10,1 -5,1
Fritt kassaflöd 1 267,5 48,5

Antal aktier vid årets slut 230 126 200 230 126 200
Fritt kassaflöde per aktie 1 1,162 0,211

1 Den fria kassaflödesbalansen för året som avslutades 31 december 2019 har uppdaterats för att ta bort vissa punkter som påverkar jämförbarheten som ingår i nettokassaflödet som 
genereras från den löpande verksamheten. 
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Noter till koncernbokslutet fortsättning

30: Händelser efter rapportperioden
Den 9 februari 2021 tillkännagav Kindred ett partnerskap 
med Quechuan-stammen på Fort Yumas indianreservat för 
att få marknadstillträde till Arizona och Kalifornien. Avtalet, 
som kommer att tillåta Kindred att erbjuda både online- och 
detaljhandel inom sportspel samt iGaming, sträcker sig över 
10 år med möjlighet till förlängning i slutet av denna period. 
Lanseringen i dessa stater är beroende av införandet av 
lokal lagstiftning.

Den 26 february 2021 tillkännagavs att styrelsen för Kindred 
Group plc beslutat att utnyttja sitt mandat för aktieåterköp 
som beslutades vid den extra årsstämman den 11 juni 
2020. Programmet beräknas pågå mellan 1 mars och 20 
april 2021 och uppgår totalt till upp till 190 miljoner SEK. 
Mellan 1 mars 2021 och 12 mars 2021 köptes 842 000 aktier/
svenska depåbevis (SDR) till ett totalpris av 118 334 313 SEK. 
Efter återköp avser styrelsen att makulera de återköpta aktierna. 
Makuleringen av aktier kräver godkännande vid årsstämman och 
styrelsen avser att begära sådant godkännande vid årsstämman 
i maj 2021. Efter dessa transaktioner uppgår det totala 
utestående aktier i bolaget till 230 126 200 och Kindreds innehav 
av egna aktier till 3 813 358.

Dessa händelser efter balansdagen kräver ingen förändring av 
de belopp som ingår i årsredovisningen för 2020.
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Årsstämma

Årsstämman för Kindred Group plc kommer att hållas kl. 10:00 
svensk tid den 12 maj 2021 på Kindreds kontor i Stockholm, som 
ligger på Regeringsgatan 25.

Rätt att delta
Innehavare av svenska depåbevis som vill delta i årsstämman 
måste vara registrerade hos Euroclear Sweden AB den 30 april 
2021 samt meddela Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) om 
sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 12:00 svensk tid den 
7 maj 2021 genom att fylla i registreringsblanketten som finns på
www.kindredgroup.com/AGM, ”Registration form for AGM 2021” 
(registreringsblankett för årsstämma 2021). 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 30 april och den 
17 maj 2021.

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 0.330 (2019: noll) GBP per 
aktie/svenskt depåbevis (SDR), som skall betalas till innehavare 
av stamaktier och svenska depåbevis (SDR). Om förslaget 
godkänns av årsstämman förväntas utdelningen betalas ut den 
20 maj 2021 och den 18 november 2021 och uppgår till totalt 
75,0 (2019: noll) miljoner GBP.

Se sidan 46 för ytterligare information om koncernens 
nya utdelningspolicy.

Finansiell information
Kindred Group plc:s finansiella information finns tillgängli
på svenska och engelska. Rapporter kan erhållas på Kindred-
koncernens webbplats www.kindredgroup.com eller beställas via 
e-post hos info@kindredgroup.com. Utskick sker via e-post.

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

Kindred-koncernen kommer att publicera finansiella rappo ter för 
räkenskapsåret 2021 på följande datum:

Delårsrapport januari–mars, den 28 april 2021
Delårsrapport januari–juni, den 28 juli 2021
Delårsrapport januari–september, den 27 oktober 2021
Helårsrapport 2021, den 9 februari 2022
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Bruttoresultat: Spelöverskott minus försäljningskostnader.

Spelöverskott (GWR): Spelöverskott från sportspel definieras
som nettovinsten eller nettoförlusten från vadslagning. 
Inom kasino och spel definierar koncernen spel verskott som 
nettovinsten 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.

Nettokassa/nettoskuld: Totala likvida medel på balansdagen 
minus kund-tillgodohavanden och lån. När likvida medel på 
balansdagen överskrider summan för kundtillgodohavanden och 
lån presenteras detta som en positiv siffra. 

Förhållande nettoskuld till EBITDA: Nettoskuld på balansdagen 
delat med EBITDA för året fram till det datumet.

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

Antal registrerade kunder: Det totala antalet kunder i Kindred-
koncernens kunddatabaser.

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

Rörelsemarginal: Rörelseresultatet som procent 
av spelöverskottet.

Avkastning på genomsnittligt eget kapital (%): Rörelseresultatet 
som procent av genomsnittligt eget kapital.

Omsättning: Totalsumma för insatser på sportevenemang 
och spel. 

Fritt kassaflöde  Totala likvida medel på balansdagen 
minus kundtillgodohavanden.

Fritt kassaflöde per aktie (GBP)  Fritt kassaflöde delat med 
antalet stamaktier på balansdagen.

Genomsnittligt antal aktier: Beräknas som det viktade 
genomsnittliga antalet utestående stamaktier under året.

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

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

Sammansatt årlig tillväxt (CAGR): Ett mått på tillväxt över flera 
tidsperioder, under förutsättning att alla intäkter återinvesteras 
vid varje årsslut.

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

Eget kapital per aktie efter full utspädning: Totalt eget kapital 
delat med antalet utspädda stamaktier på balansdagen.

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

Utdelning per aktie: Föreslagen eller utbetald utdelning delad 
med antalet stamaktier på balansdagen.

Resultat per aktie: Resultat efter skatt delat med det viktade 
genomsnittliga antalet utestående aktier.

Resultat före avskrivningar (EBITDA): Rörelseresultat före 
värdeminskning, avskrivning och nedskrivningsförluster.

EBITDA-marginal, procent: EBITDA som procent 
av spelöverskottet.

EBITDA per aktie: EBITDA delat med det viktade genomsnittliga 
antalet utestående aktier.

Soliditet (%): Eget kapital som procent av totala tillgångar.

Eget kapital per aktie: Totala tillgångar minus totala skulder, delat 
med antalet stamaktier på balansdagen.

Fritt kassaflöde per aktie: Nettokassaflöde genererat 
från löpande verksamhet, exklusive förändringar 
i kundtillgodohavanden, minus kassaflöde från 
investeringsaktiviteter (inklusive förvärv) samt leasingbetalningar 
delat med antalet stamaktier på balansdagen.

Defin tioner
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Consultancy, design and production
www.luminous.co.uk

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.
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