
Årsredovisning 2014



Kambi i korthet
Kambi Group plc tillhandahåller sportspelstjänster av 
premiumkvalitet till licensierade B2C speloperatörer. Vi har ett brett 
erbjudande som bygger på en egenutvecklad mjukvaruplattform; 
från användargränssnitt till oddssammanställningar, kundanalys 
och riskhantering. För närvarande används våra tjänster av 11 
operatörer och vi har sett vår omsättning öka med 70 % under 
2014. Vi har 364 anställda på våra kontor på Malta (huvudkontor), 
i London, Manila och Stockholm.

Vi verkar i en dynamisk bransch med spännande tillväxtmöjligheter. 
Denna årsredovisning kommer att ge dig detaljerad information 
om våra aktiviteter under 2014, vårt första år som noterat bolag, 
samt vår syn på framtida tillväxt. Kambi Group plc är noterat på 
First North på NASDAQ Stockholm under kortnamnet “KAMBI”.



Vi vet vad 
som krävs 
för att vinna

På Kambi lever och andas vi sportspel. 
Det är vad vi är. Det är en del av 
vårt DNA. Vi förstår hur marknaden 
fungerar, vilka tillväxtfaktorerna är och 
vad slutanvändaren kräver. Ett unikt 
tillvägagångssätt för riskhantering 
ger oss möjligheten att presentera 
en oslagbar användarupplevelse för 
spelarna, samtidigt som vi optimerar 
resultaten för våra kunder.

Vi är stolta över att leverera en skalbar 
lösning så att vi kan fortsätta att 
förnya och förbättra oss, för att även 
i framtiden ligga i framkant.

Kambi handlar först och främst om 
människor med en brinnande passion för 
sportspel. Våra medarbetare har byggt 
en solid grund baserad på erfarenhet, 
strukturer och egen teknik. Vi har skapat 
en tjänst som vi själva vill använda, både 
som operatör och som spelare.

Enligt vårt sätt att se på saken, behövs 
det i framtiden en tjänst där alla vitala 
delar fungerar perfekt tillsammans. 
Genom att förstå oddsen kan vi 
hantera riskerna bättre. Genom att 
förstå kundernas beteende kan vi 
förbättra våra algoritmer och optimera 
spelargränssnittet. Och viktigast av 
allt, innovationer och nya funktioner 
kan rullas ut i högt tempo eftersom 
arbetsflödena är synkroniserade. 

Som ett premiumvarumärke drivs vi 
av jakten på perfektion. Allt vi gör är 
riktat mot att briljera inom våra två 
målsättningar: att erbjuda den ultimata 
spelarupplevelsen och leverera optimal 
marginal för våra operatörer, samt 
göra det möjligt för dem att förverkliga 
sina strategier för att attrahera och 
behålla kunder. 

Det är ingen tillfällighet att Kambi är 
det japanska ordet för “perfektion”. 
Det finns i allt vi gör. Från att leverera 
en premiumtjänst till våra operatörer, 
till att skapa en underhållande 
upplevelse för slutanvändaren. Vi är fast 
övertygade om att det endast finns ett 
sätt att göra saker, och det är att göra 
dem perfekt. Varje gång. 
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Introduktion



Teknologisk innovation och utveckling går fort och påverkar oss alla. Människor, företag 
och organisationer. Lokalt och globalt. Värdekedjor och affärsmodeller utmanas i alla 
branscher. Nya företag skakar om etablerade marknader och existerande företag måste 
hela tiden utvecklas för att bibehålla konkurrenskraften. De dominerande globala 
trenderna är mobilitet, digitalisering och innovation av affärsmodeller med accel-
ererande tempo inom tjänste- och produktutveckling. Användarupplevelsen är den 
viktigaste drivkraften i många branscher. 

Dessa trender gäller även för spelindustrin – en bransch som har revolutionerats av 
teknik och IT och som blir allt mer global. Internationell konkurrens och teknologisk 
innovation driver hela spelindustrin till att erbjuda den bästa spelupplevelsen för att 
därmed attrahera spelare och minska kundbortfall. 2014 fortsatte den växande trenden 
mot spel via mobila enheter och den mobila delen inom Kambis kundbas står nu för 
runt 50 % av omsättningen.

Den ökande efterfrågan på online spel är ett faktum. Regulatoriska förändringar är en 
annan aktuell global trend som kommer att förändra hela spelindustrin och skapa nya 
möjligheter för Kambi.

Det går bra för Kambi. Det är glädjande att våra kunder vid flera tillfällen offentligt 
har kommenterat effektiviteten i Kambis tjänster och hur dessa har hjälpt dem att öka 
omsättning och ta marknadsandelar.

Vår strategi är att erbjuda marknadens bästa Sportsbook med hjälp av innovation och 
en oslagbar användarupplevelse och samtidigt värna om kostnadsbesparingar för våra 
kunder. Vi levererar en mycket konkurrenskraftig produkt som hjälper våra kunder att 
mäta sig med de allra bästa på marknaden. Kundernas framgång är bästa måttstocken 
för vår affärsmodell. Kambi är väl rustade att ta marknadsandelar och skapa värde 
för kunderna. Vi har en stark finansiell ställning som klarar vidare expansion och vårt 
dynamiska team är fast beslutet att leverera resultat både för Kambi och för våra kunder.

Vi är optimistiska och har goda förhoppningar om 2015.

Lars Stugemo 
Ordförande

Ordföranden 
har Ordet

“Det går bra för Kambi. 
Det är glädjande att 
våra kunder vid flera 

tillfällen offentligt 
har kommenterat 

effektiviteten i Kambis 
tjänster och hur dessa 
har hjälpt dem att öka 

omsättning och ta 
marknadsandelar.”
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Om 2013 var året då affärsmodellen skulle testas och kunderna anskaffas så skulle 
2014 bli året då Kambi började leverera. Leverera till våra kunder och hjälpa dem att 
växa. Leverera enligt våra planer på global expansion. Leverera enligt vårt mål att 
noteras på First North på Nasdaq Stockholm.

Noteringen på Nasdaq i juni förra året var en milstolpe i Kambis historia. För mig 
personligen var det ett stolt och känslomässigt ögonblick att få ringa i klockan den 
första morgonen vår aktie kunde handlas. På Kambi kan vår framgång bara mätas av 
kundernas framgång. Vi tillhandahåller produkten och tjänsten som ger våra kunder 
hävstång i sin drift. Det är mycket tillfredsställande att våra kunder under 2014 nådde 
stora framgångar, överträffade marknaden och producerade anmärkningsvärt bra 
siffror på de mest konkurrensutsatta marknaderna. Våra kunders omsättning inom 
sportspel nådde all-time high.

Våra etablerade kunder Suertia, Luckia och Napoleon Games förlängde sina kontrakt. 
Vi adderade dessutom tre nya kunder och ökade därmed vår globala närvaro: 32Red, 
Iveriabet och NagaWorld. NagaWorld i Kambodja var en intressant och strategiskt 
viktig kund för oss. Vår första etablering i Asien var en möjlighet att lansera våra 
självservice-terminaler och därmed kunna visa vår Sportsbook i en av världens störs-
ta casinoanläggningar. Jag är mycket glad att vi har etablerat oss som ett premium- 
varumärke på marknaden. Detta säger en hel del om kvaliteten på våra tjänster, vilket 
inte bara reflekteras i våra kunders resultat, utan också i deras positiva omdömen om 
hur Kambi skapar värde för dem.

Fotbolls-VM spelades under fem veckor. Detta var ett tufft test av våra system som vi 
klarade galant utan någon nertid och med en fantastisk leveransförmåga. Ett antal 
matcher slutade med oväntade resultat, vilket genererade goda vinster för våra kunder 
och för Kambi. För mer information, se den separata VM-sektionen på sidorna 8-9.

Jag slutar aldrig att imponeras av vår engagerade och skickliga personal. De förstår 
vikten av lagarbete och arbetar tillsammans för att skapa den bästa användarupplev-
elsen och avkastningen för våra kunder. Vi vann nyligen utmärkelsen “The Best Sports-
book Supplier of the Year” vilket ytterligare bekräftar kvaliteten i vårt erbjudande. 
Kambi är nu en stor aktör inom sportspel. Det är vår passion för sport och spel som 
gör det möjligt att veta exakt vad som krävs för att bli framgångsrik. 

Kristian Nylén 
VD

VD-kommentar

“Det är mycket 
tillfredsställande att 

våra kunder under 2014 
nådde stora framgångar, 
överträffade marknaden 

och producerade 
anmärkningsvärt bra 

siffror på de mest 
konkurrensutsatta 
marknaderna. Våra 
kunders omsättning 

inom sportspel nådde 
all-time high.”
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Översikt och Höjdpunkter
Vinna Genom att överträffa

€8.6m
Rörelseresultat 

före 
avskrivningar

364
Antal 

anställda

+70 % 
Omsättningsökning  

med

Positivt 
kassaflöde

Stark 
balansräkning 

efter finansiella 
initiativ

11Antal kunder
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€2.2m
Resultat 

Fortsatt 
tillväxt för 

Kambis kunder

Kontor på  
Malta, i London, 

Manila och 
Stockholm 

Operationella 
Höjdpunkter

Börsnotering 
 på First North på 

Nasdaq Stockholm 
i juni

Tre nya kunder: 
32Red, Iveriabet 
och NagaWorld 

FIFA Fotbolls-VM I 
Brasilien

888sport 
lanserade sin 
Sportsbook 
i Spanien 

Suertia, Luckia 
och Napoleon 

Games förlängde 
sina avtal med 

Kambi

Godkänd som 
associerad 

medlem i the 
World Lottery 

Association, the 
European State 
Lotteries and 

Toto Association 
och CIBELAE, the 
Latin American 
Corporation of 
State Lottery  
and Betting

65 Sporter som 
täcks globalt
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Kambi Turnover Index visar operatörernas kvartalsvisa vinst och spelmarginal. 
Operatörernas vinst det första kvartalet under 2014 visas på den vänstra axeln med index 
100. Operatörernas spelmarginal visas på den högra axeln. Kambi debiterar sina kunder en 
avgift som baseras på deras resultat, vilket räknas ut som marginalen på deras omsättning. 
Nivån på operatörernas vinst är en starkare indikator på resultatet än marginalen, som 
kortsiktigt kan fluktuera beroende på resultatet av vissa matcher och tävlingar. 
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Kambis 
Världscup 

FIFA Fotbolls-VM
Världscup. Världsklass

FIFA World Cup är den största händelsen inom 
sportspel och bestod av 64 fotbollsmatcher 
som spelades under 25 dagar. Eventet hade 
stor påverkan på vårt resultat och vi såg 
en signifikant ökning av operatörernas 
omsättning och transaktioner. Vårt fantastiska 
erbjudande och systemets stabilitet under hela 
VM gav våra kunder en utmärkt möjlighet att 
öka sina marknadsandelar. 

Det var In-play spel 
som skapade den stora 
uppmärksamheten. 
Människor uppskattade 
att de kunde spela på 
nya händelser, som till 
exempel resultatet av nästa 
inkast. Dessa omedelbara 
vinster med snabbt 
återförande av vinsten på 
spelarnas konton, behöll 
spelarnas intresse och 
skapade exceptionellt 
hög omsättning. 

För sportspelsbranschen 
fick Världscupen en 
dålig start. Favoriterna 
vann praktiskt taget 
alla inledande matcher. 
Detta var inte den största 
överraskningen under 
turneringen… den var 
att Nederländerna slog 
världsmästarna Spanien. Ur 
ett vadslagningsperspektiv 
var dock Nederländerna 
väl uppbackade.

Under hela turneringen 
erbjöd Kambi ett stort 
antal olika spelmöjligheter 
– nära 400 erbjudanden 
per match. Spel på 
statistik visade sig 
vara enormt populära, 
exempelvis spel på hur 
många tacklingar och 
skott mot mål en speciell 
spelare skulle göra, eller 
ett lags bollinnehav 
under matchen.

6,6 % 
6,6 % av totala 
omsättningen 

från våra kunder 
under 2014

Finansiell påverkan 
av Världscupen 
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Den första större 
uppståndelsen skapades 
när favoriterna Brasilien 
endast  spelade 0-0 mot 
Mexiko. Ett nedslående 
resultat för de brasilianska 
fansen, men utmärkt för 
Kambi och våra kunder.

Tyskland mot Brasilien 
som slutade 7-1 var en 
spektakulär match. Från 
ett fotbollsperspektiv var 
matchen över efter 25 
minuter! Algoritmerna kan 
inte hantera den sortens 
resultat, men Kambis erfarna 
oddssättare fortsatte att 
tillhandahålla intressanta 
spelmöjligheter trots att 
matchen inte längre erbjöd 
någon spänning efter det 
att Tyskland ledde med 4-0.

Av alla matcher, var det 
finalen mellan Tyskland 
och Argentina som gav 
den största omsättningen. 
Båda lagen spelades 
stort som vinnare, 
särskilt Tyskland, så med 
resultatet 0-0 i full tid  
blev detta den mest 
lönsamma matchen.

Under de 16 sista 
matcherna bidrog 
Tysklands vinst mot 
Algeriet på övertid till ett 
mycket lukrativt resultat 
för Kambi. Tyskland var 
storfavoriter och högt 
spelade. En överraskande 
0-0 ställning vid 90 
minuter var det perfekta 
resultatet för oss. De extra 
30 minuternas spel innebar 
också fler In-play spel.

400 Kambi  
erbjöd 400 

spelmöjligheter 
inför varje 

match

11,4 % 
11,4 % av våra 
kunders totala 
spelöverskott 

2014

Finansiell påverkan 
av Världscupen 
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Alltid Där
När det händer

På bara några år har sportspelande gått från 
satsningar som kunde ta dagar innan resultatet 
kom, till eventbaserade spel som sker på ett 
ögonblick. Under 2014 mottog Kambi över 21 
miljoner spel enbart på live-tennismatcher. För 
att förstå vad som verkligen krävs för att leverera, 
behöver vi ta en närmare titt.
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95 %
Kambi ligger steget 

före och tillå
ter 

nya spel ända tills 

tennisspelet är igång. 

Självfallet är det i allas 

intresse att maximera 

fönstret där spel 

kan placeras.

0.3

Spelaren andas ut och 

börjar förbereda sig 

för nästa poäng.
En mikro-cykel i 

Kambis ”universum” 

har passerat och allt 

startar om igen.

0.5 Datan från den 

fullbordade spel-cykeln 

används för att förbättra 

Kambis system.

Sec
Poängen spelas ända till sin spännande upplösning.

Så snart domaren noterar en vunnen poäng, registreras denna automatiskt i vårt system. Kambi expedierar och betalar ut vinsten innan nästa poäng, vilket förhöjer spelupplevelsen och möjliggör att pengarna omsätts igen.

0.4

Spelaren kastar upp 

bollen i luften. Fram 

till ö
gonblicket precis 

innan bollen träffas 

är det fortfarande  

öppet för spel.
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0.1
Ett team av våra egna kvantanalytiker 
och över 200 specialist-oddssättare 
övervakar och hanterar kontinuerligt 
data för att på sekunden kunna 
leverera responsivitet på hög nivå. 
Ständigt uppdaterade kvantmodeller 
som inhämtar match- och spelmönster 
i realtid, hjälper oddssättaren att 
fatta rätt beslut. Genom att analysera 
matchen och spelaktiviteten efterhand 
som matchen fortskrider, garanteras 
inte bara att marginalerna är på vår 
sida, utan även att spelupplevelsen 
maximeras. Större utbetalningar, högre 
limiter, precision och förbättrade 
spelmöjligheter ger en nöjdare kund. 

0.2
Det är inte bara operatören som 
förlitar sig på Kambis egna realtids 
riskhanteringssystem – detta gör även 
spelarna. Detta förutsätter extremt 
snabb analys och databehandling då 
bedömningarna måste vara direkta 
och precisa för att hålla spelet igång. 
Analysen i realtid ger våra operatörer 
en effektivare och noggrannare 
riskhantering och kundprofilering. 

0.3
För att kunna erbjuda spel ända fram 
till sekunderna innan det avgörande 
momentet, måste varje aspekt av 
Kambis system vara finslipad, perfekt 
och optimerad. Information och data 
som strömmar genom våra system, ända 
fram till slutanvändarens mobilenhet, 
måste vara både precis och direkt. 
Kambi kompromissar aldrig med 
integriteten hos våra data.

För bara några år sedan fanns knappt 
mobil betting. Numera kan användarna 
inte förlita sig på långsamt hämtad 
data. Idag handlar det bara om direkt 
data och i morgon kommer det att 
vara något annat. Och med Kambi som 
rullar ut nya teknikversioner varannan 
vecka, vet operatörerna att de ligger 
före de förändringar som utmanar 
konkurrenterna. 

0.4
Kambi handlar enbart om att leverera 
den ultimata spelupplevelsen. Bättre 
spelupplevelse innebär fler spel och 
högre kundlojalitet för operatören. Allt 
summeras till ett högre totalt kundvärde 
för operatören. 

Detta innebär att teknik från många 
olika plattformar, från mobiler och via 
operatörernas kundhanteringssystem, 
måste vara helintegrerad och i absolut 
synk. Kambi har gjort hela spel-cykeln 
till en fråga om sekunder. Det innebär 
att även en mobilanvändare kan placera 
sitt spel och inom sekunder se vinsten 
på sitt konto, vilket gör att han kan 
fortsätta spela utan avbrott. 

0.5
Den insamlade informationen flödar 
in i alla delar av Kambi – inklusive 
kvantmodeller, kundprofileringssystem, 
oddssättarens utvärdering och feedback 
på spelarupplevelsen. Registreringen 
av en enstaka poäng i en tennismatch 
genererar i sig endast en liten mängd 
information. Det är när all information, 
från alla tennispoäng, från alla 
tennismatcher systematiskt samlas in 
och analyseras som de bidrar till Kambis 
ständiga strävan efter perfektion. 

Sammanfattningsvis, är det komplicerat att skapa en bra spelupplevelse 
som möter de ökande förväntningarna från slutanvändarna. En smidig 
spelarupplevelse för In-play handlar om att ha intressanta och relevanta 
spelerbjudanden öppna vid exakt den spännande tidpunkt i en match när 
spelarna vill satsa. För att uppnå detta, är det kritiskt att ha attraktiva spel 
tillgängliga och samtidigt effektivt hantera riskerna. Detta är beroende av hur 
väl system- och oddssättar aktiviteter sammanfaller vid varje givet ögonblick. 
Kambi har investerat och fortsätter göra så, ansenliga mängder tid och resurser 
i att värdekedjan ska vara säker, stabil och av högsta kvalitet, eftersom vi vet att 
detta bidrar till en exceptionell spelupplevelse.

x%
95 %Framtiden är snabb. Framtiden är 

mobil och Live-spel. Upp emot 95 % 

av alla tennisspel som placeras via 

mobila enheter är nu Live-spel.

SecKambis spel-cykel är nere på sekunder, från det att vi tar emot ett spel, processar utfallet och betalar ut vinsten.
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Marknaden för Sportspel
Marknadsöversikt

Under 2014 var det uppskattade 
värdet för den globala sportspels-
marknaden cirka 40 miljarder Euro 
i spelöverskott. Asien och Europa är 
de största regionerna, värderade till 
runt 20 miljarder Euro respektive 15 
miljarder Euro. Marknaden har en 
uppskattad årlig tillväxttakt på 10%.

Kambi har för närvarande en 
marknadsandel på mindre än 1 % 
och räknar med att den potentiella 
marknaden ligger runt 20-30 % av 
den totala marknaden. Resterande 
del av marknaden ger för närvarande 
begränsade möjligheter för Kambi på 
grund av avsaknad av reglering på dessa 
marknader. Dock finns det makrotrender 
som pekar på (om-)reglering av 
hittills oreglerade marknader och en 
gradvis skiftande  kundefterfrågan 
från offline till online. Detta skapar en 
marknadsdynamik som ökar Kambis 
potentiella del av marknaden, liksom 
behovet av Kambis tjänster.

(Om-)reglering av sportspel är idag 
på agendan hos många regeringar 
världen över. Länderna har börjat inse 
att hittills outnyttjade skatteinkomster 
nu är tillgängliga. Vidare rör sig länder 
som redan har reglerat, sig gradvis 
mot att gradvis förbättra regelverket 
mot mer spelarvänliga regler. Detta har 
visat sig vara bästa sättet att stänga ute 
oreglerade verksamheter och optimera 
skatteintäkterna. Italiens kommande 
ändring från en skatt som baseras på 
omsättning till en skatt som baseras 
på spelöverskott, är ett bra exempel på 
detta. Denna utveckling öppnar upp 
marknaden för Kambi och skapar behov 
av konkurrenskraftiga lösningar, såsom 
de Kambi erbjuder.

Det finns en tydlig trend i spelarbeteende 
från offline till online i samband med 
ökad användning av mobila enheter. 
Denna övergång sker till låga kostnader 
för slutanvändarna och det finns 
därför en ökad kundefterfrågan på 
produktkvalitet och spelupplevelse. 
Den mobila kanalen har tagit detta till 
det extrema och lägger stort tryck på 
operatörerna. De förväntas nu leverera 
en produkt som inte bara kan konkurrera 
med andra Sportsbooks, utan även med 
andra mobila underhållningsprodukter.

Idag står den mobila kanalen för 
runt 40 % av allt onlinespelande 
globalt och den växer i snabbt tempo. 
Denna trend kommer inte att ersätta 
offlinekanalen för spelande. Däremot 
kommer den att skapa en efterfrågan på 
multikanallösningar. Slutanvändarna och 
därmed till viss del även operatörerna, 
kommer att välja varumärke eller produkt 
beroende på kvaliteten i onlinelösningen. 
Det är här de stora skillnaderna kommer 
att bli tydliga. 

Multikanallösningen identifierades 
tidigt som en möjlighet för Kambi att 
maximera den potentiella marknaden. 
Under 3:e kvartalet 2013, lanserade 
Kambi sin första multikanallösning 
för desktop, mobil och självservice-
terminaler och vi har idag två kunder 
som använder den. Marknaden har visat 
ett stort intresse för denna lösning.

Europa ligger långt före resten av 
världen när det kommer till reglering 
och mogenhet i onlinekanalen och 
är därför den största potentiella 
marknaden för Kambi. Vi kommer 
troligen att fortsätta se fler regulatoriska 
förändringar. Dessa kommer att ha en 
positiv inverkan på B2B-möjligheterna 
inom sportspelsbranschen, både ur 
ett tillväxtperspektiv för marknaden 
och för möjliga förvärv. Regulatoriska 
förändringar i Nederländerna, 
Tyskland och Italien är de mest troliga 
möjligheterna på kortare sikt. 

I Latinamerika, är  Mexiko i slutfasen 
med att implementera nya regler och 
vi förväntar oss att fler länder kommer 
att följa efter. 

Den potentiella onlinemarknaden i 
Asien är för närvarande begränsad på 
grund av svårigheten för operatörerna 
att få licenser. 

Bortsett från i Nevada, är sportspelande 
illegalt i USA och marknaden hänvisas 
till lokala lotterier i Kanada. 

I delar av Afrika är sportspelande 
reglerat, i synnerhet i Sydafrika. 

I Australien är marknaden reglerad. Det 
är en mycket mogen marknad med ett 
fåtal större operatörer som dominerar 
marknaden. Livespel är inte tillåtet online.

2 %
24 %
74 %

Karibien, 
Central-och 
Sydamerika

€0.7bn

Nordamerika
€4.0bn

13 %

23 %

64 %
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Källa: h2GC

Nyckel

• Landbaserat iSpel

• Offshore iSpel

• Total Landbaserat Spel

5 %
12 %
83 %

Afrika
€0.6bn

Asien och 
Mellanöstern

€20.6bn
20 %

13 %

67 %

Oceanien
€2.8bn

32 %

7 %
61 %

Europa
€14.9bn

22 %

15 %

63 %

Prognos globalt landbaserat 
onlinespel 2015

20 %

Global prognos 2015 för total 
offshore online spelande 

15 %

Prognos total landbaserat  
spel 2015

65 %
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Kambis Fokus  
och Kunder

Europa är och kommer att vara vårt 
huvudfokus för framtida tillväxt. Vi 
anser att det finns goda möjligheter 
att knyta nya kundrelationer i 
regionen och att vår existerande 
kundbas kommer att fortsätta 
att blomstra. Med detta sagt, har 
Kambi identifierat Latinamerika 
som den lämpligaste regionen för 
geografisk expansion under den 
närmaste tiden. Kambi etablerade 
därför ett säljkontor i regionen 
under 2014. 

På grund av begränsade regulatoriska 
möjligheter i Asien, kommer vårt fokus 
i denna region under 2015 att handla 
om att bygga strategiska relationer för 
framtiden. Kambi följer utvecklingen 
i Nordamerika med stort intresse, 
men denna region är på grund av 
legala restriktioner inte prioriterad. 
Afrika och Oceanien är regioner som 
Kambi kommer att hantera på en 
opportunistisk basis. 

Spelhallar och självservice-terminaler 
är fortfarande de dominerande 
distributionskanalerna för sportspel 
och kommer att fortsätta vara så 
under överskådlig framtid. Kambis 
tillvägagångssätt är att leda med 
sin onlinetjänst och attrahera 
multikanalsoperatörer med ett 
komplett multikanalserbjudande.

Unibet är en av de största onlinespel 
operatörerna på den europeiska 
marknaden med över 9,7 miljoner 
kunder världen över. Under 2014 skrev 
Unibet kontrakt med Kambi fram till 
utgången av 2018. Unibet Group plc är 
noterat på Nasdaq Stockholm. Unibets 
huvudmarknad är Norden och Västeuropa. 
Unibet rankas som nummer 9 i 2014 års 
upplaga av eGaming Review Power 50.

888 är en ledande aktör inom onlinespel. 
Under 2013 skrev 888 kontrakt med 
innebörden att Kambi ska tillhandahålla 
sin sportspelservice  till varumärket 
888sport. 888 holdings plc är 
börsnoterade i Storbritannien. 888 rankas 
som nummer 6 i 2014 års upplaga av 
eGaming Review Power 50.

Paf är ett åländskt (Finland) spelbolag 
som kontrolleras av den lokala åländska 
regeringen. huvudmarknaderna är 
Finland och Sverige. Paf var Kambis 
första B2B-kund, de lanserades 2011 
och förlängde nyligen sitt kontrakt över 
en längre tid. Paf rankas som nummer 
23 i 2014 års upplaga av eGaming 
Review Power 50.

Napoleon Games är den ledande 
spelkoncernen i Belgien, främst genom 
sina spelhallar. I början av 2013 införde 
man Kambis tjänster inom både online 
och sina spelhallar på den belgiska 
marknaden. Nyligen förlängde de sitt 
kontrakt över en längre tid.

14 Kambi Group plc
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Luckia är ett spelvarumärke som tillhör 
Egasa, en stor spansk spelkoncern  
med fokus på spelhallar. Egasa skrev 
kontrakt med Kambi 2012 för att lansera 
på den spanska onlinemarknaden för 
sportspel. 2014 förlängde de sitt  
kontrakt med Kambi. 

Premier Apuestas är ett spelvarumärke 
som tillhör Mediaset España, det största 
TV- och medianätverket i Spanien. 
Företaget driver den kommersiella TV-
kanalen Telecinco som hade rättigheterna 
att sända FIFA Fotbolls-VM 2014. 
Företaget skrev kontrakt med Kambi 2012 
för att lansera på den spanska marknaden 
för online sportspel.  

Grupo Acrismatic är en spansk 
landbaserad speloperatör med 
varumärket Juegging. De etablerades 
på den spanska marknaden för online 
sportspel, samtidigt som de skrev 
kontrakt med Kambi 2012. 

Suertia är ett spanskt spelföretag med 
fokus på vissa regioner. Ursprungligen 
skrev de kontrakt med Kambi i början 
av 2013 inför inträdet på den spanska 
marknaden för online sportspel och har 
nyligen förlängt sitt kontrakt. 

NagaWorld skrev kontrakt med 
Kambi 2014 för att kunna erbjuda en 
komplett över-disk Sportsbooklösning 
på sina flaggskeppshotell, casinon och 
underhållningscenter i Phnom Penh. 
Därefter utökade man sitt erbjudande 
till att inkludera självservice-terminaler. 
NagaWorld ägs av NagaCorp Ltd,  
som är börsnoterade på hong Kong  
Stock Exchange.

Iveriabet ägs av Silk Road Group, 
ett av de största investmentbolagen 
i Georgien och specialiserade på 
telekommunikation, fastigheter, energi 
och spel. Företaget skrev kontrakt 
med Kambi 2014 för att kunna erbjuda 
en komplett Sportsbooklösning med 
fokus på marknaden i Georgien. 

32Red plc är en koncern som är 
börsnoterad i Storbritannien, med fokus 
på denna marknad. Företaget hade redan 
en existerande Sportsbookverksamhet 
under varumärket 32RedSport, som 
sedan 2014 har hanterats av Kambi. 
32Red rankas som nummer 36 i 2014 års 
upplaga av eGaming Review Power 50. 
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Aktiens utveckling
Kambi-aktien

Kambi-aktien handlades första gången den 2 juni 2014. 
öppningskursen var SEK29,30, vilket också var den lägsta 
kurs aktien handlades för under hela året. Årets högsta kurs 
var SEK82,50 den 30 december. Lägsta stängningskurs under 
2014 var SEK34,00 den 2 juni och högsta stängningskurs var 
SEK76,50 den 6 november. Genomsnittlig daglig handelsvolym 
2014 var 138 235 aktier och genomsnittlig kurs var SEK55,38. 
Stängningskurs på årets sista handelsdag, den 30 december 
2014, var SEK76, med ett börsvärde på cirka 239 miljoner 
Euro. Kambi Group plc är börsnoterat på First North på 
Nasdaq Stockholm med kortnamnet: KAMBI och ISIN-koden: 
MT0000780107. 

Aktiens Kursutveckling 2014 
(diagrammet visar stängningskursen per handelsdag)
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Aktieägare 31 December 2014

Aktieägare Antal aktier
%  

av totalen

Anders Ström Core holdings Ltd 5,082,464 17.09

Lannebo Fonder 2,347,003 7.89

Livförsäkringsbolaget Skandia öms 2,232,056 7.50

Catella Fondförvaltning 1,928,000 6.48

Swedbank Robur Fonder 1,446,826 4.86

Fidelity Nordic Fund 1,443,044 4.85

Totalt 6 största aktieägarna 14,479,393 48.67

Totalt övriga aktieägare 15,261,804 51.33

Totalt 29,741,197 100

Innehavets Fördelning 31 December 2014

Innehav
Antal 

aktieägare Antal aktier
(%) 

av totalen

1 – 500 3,522 409,106 1.38

501 – 1,000 316 271,224 0.91

1,001 – 5,000 297 686,205 2.31

5,001 – 10,000 55 408,546 1.37

10,001 – 15,000 34 437,850 1.47

15,001 – 20,000 19 350,155 1.18

20,001 + 89 27,178,111 91.38

Totalt 4,332 29,741,197 100

Juni Juli Augusti September Oktober November December

1.5

1.25

1

0.75

0.5

0.25

0

Volym Kambi-aktier Handlade Per Dag 2014
Volym i miljoner aktier
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Riskfaktorer
Generella och Finansiella Risker

Nedan redovisas några 
branschrelaterade riskfaktorer 
som kan påverka Kambis fortsatta 
utveckling. Riskfaktorerna är inte 
rangordnade i viktighetsgrad 
eller i sin potentiella 
ekonomiska påverkan. 

Lagstiftning och Politiska Beslut
Koncernens kärnverksamhet är noggrant 
reglerad i lag på de marknader där 
Kambi och dess kunder verkar. Som en 
följd av detta kan politiska beslut, domar 
eller ändrad lagstiftning i de länder där 
Kambi eller Kambis kunder har licenser 
eller kommersiella intressen, ha en 
negativ inverkan på Kambis affärer och 
verksamhet. Regulatoriska förändringar 
kan också ha en positiv påverkan 
då detta kan ge bolaget tillgång 
till marknader som blir reglerade 
eller omreglerade.

IT Relaterade Risker
Kambis verksamhet är beroende 
av IT-system. Systemfel eller andra 
händelser som påverkar verksamheten 
kan få negativ inverkan på bolagets 
verksamhet och resultat. Riskerna 
minimeras genom att systemen 
kontinuerligt övervakas för att upptäcka 
avvikelser så tidigt som möjligt. Alla 
kritiska servrar är redundanta, dvs om en 
tjänst fallerar, tar en annan omedelbart 
över. Efter eventuella avbrott genomförs 
alltid en noggrann analys för att förstå 
orsaken och för att kunna åtgärda felet.

Uppgjorda Matcher
Uppgjorda matcher innebär att 
deltagarna i ett event försöker styra 
utgången i en viss riktning för att nå 
ekonomisk vinning. För att reducera 
den finansiella påverkan av denna risk 
använder sig Kambi av sitt interna system 
som varnar vid indikationer om att en 
match är uppgjord. Vi samarbetar också 
med branschens tillsynsmyndigheter, 
andra myndigheter och instanser. Om 
uppgjorda matcher skulle leda till ändrad 
lagstiftning skulle detta kunna påverka 
operatörernas omsättning och därmed 
Kambis ekonomiska resultat.

Sportrelaterad Upphovsrätt 
I en del regioner har lagstiftarna börjat 
införa avgifter för rätten att erbjuda 
odds, ta del av data och använda 
varumärken inom vissa sporter. 
Framtida ändringar i dessa avgifter kan 
påverka Kambis ekonomiska ställning. 

Beroende av Nyckelkunder 
En majoritet av Kambis omsättning 
kommer från ett fåtal större kunder. 
Eventuell förlust av en större kund kan få 
negativ inverkan på koncernens resultat. 

Strategisk rapport
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Utländsk Valutarisk
Utländsk valutarisk existerar 
både som transaktionsrisker och 
översättningsrisker. Om våra 
kunder hanterar transaktioner i 
en främmande valuta annan än 
den som fakturan är ställd i, kan 
fluktuationer i växlingskursen påverka 
den omsättning som genererats av 
Kambi. Transaktionsrisker uppstår i 
samband med inköp och försäljning 
av produkter och tjänster i andra 
valutor än respektive företags lokala 
valuta. översättningsrisker uppstår 
i samband med översättningen av 
dotterbolagens resultaträkningar och 
balansräkningar till EUR. Försäljning 
sker huvudsakligen i EUR. Koncernens 
inköp av tjänster och andra omkostnader 
sker dock huvudsakligen i GBP och 
SEK. Ändringar i värderingen av EUR 
i förhållande till andra valutor kan 
därmed ha både en positiv och negativ 
inverkan på koncernens vinst och 
finansiella ställning. Valutarisker är till 
viss del hanterade genom kortfristiga 
deponeringar av valutor i koncernens 
huvudsakliga kassaflöden. 

Skatterisker
Kambi utför sin verksamhet i enlighet 
med bästa tolkning och förståelse av 
tillämplig skattelagstiftning och avtal, 
rättspraxis samt kraven från relevanta 
skattemyndigheter i de länder bolaget 
verkar. Ändringar av regulatoriska, 
lagstiftande eller fiskala regimer på 
nyckelmarknaderna, kan få en negativ 
inverkan på koncernens resultat och 
dessutom kan ytterligare kostnader 
tillkomma för att harmonisera med nya 
lagar och regler. I beskattningsfrågor, 
inklusive beräkning av skattebelopp, 
förlitar sig Kambi på en bedömning 
som grundar sig på egen förståelse 
av aktuella skattelagar, samt 
professionell rådgivning. 

Risker Relaterade Till Konvertibel
Före noteringen utfärdade Kambi 
Group plc en konvertibel värd €7,5m 
till ett helägt dotterbolag till Unibet 
Group plc. Enligt villkoren i konvertibeln 
är Företaget förpliktigat att tillse att 
ett antal definierade händelser inte 
sker utan förväga godkännanden av 
långivaren. I händelse av konvertering 
skulle Unibet Group plc få ett 
avgörande inflytande över Företaget 
och skulle därmed kontrollera de flesta 
frågor som avgörs vid omröstning på 
bolagsstämman. 
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Styrelse
Kambi Group plc

Lars Stugemo (svensk, född 1961)
Lars har varit VD och koncernchef för 
hiQ sedan 2000. hiQ är ett IT- och 
konsultföretag, grundat 1995, med Lars 
som en av grundarna. hiQ är noterat 
på NASDAQ OMX Stockholm midcap. 
Lars är medlem av IVA (Kungliga 
Vetenskapsakademien) och VI sedan 
2013. Lars är civilingenjör i elektroteknik 
vid KTh i Stockholm.

Lars Stugemo innehar 20 880 aktier  
i Företaget.   

Susan Ball (brittisk, född 1961)
Susan har godkänts hos Ernst & Young 
och har omfattande erfarenhet av 
privata och noterade snabbväxande 
onlineverksamheter på alla marknader. 
hon är fd finansdirektör på Unibet Group 
plc och arbetade under tiden bolaget 
börsnoterades. hon har också arbetat 
för Cadbury Schweppes, Bookatable.com 
och MOO.com.    

Susan Ball innehar 14 980 aktier  
i Företaget.

Anders Ström (svensk, född 1970)
Efter studier i matematik, statistik 
och nationalekonomi vid Karlstads 
Universitet, grundade Anders Trav- och 
Sporttjänst 1993. Anders grundande 
också Unibet Group plc 1997. han 
har innehaft flera positioner på 
Unibet; VD, affärsutvecklingschef, 
styrelseordförande och styrelsemedlem. 
han var partner och medlem i hattricks 
Advisory Board 2008-2012 med fokus 
på affärsutvecklingen av www.hattrick.
org och popmundo.com. Anders var 
medgrundare till Kambi 2010.

Anders Ström innehar 5 082 464 aktier  
i Företaget.

Patrick Clase (svensk, född 1968)
Patrick är investeringsdirektör och 
styrelsemedlem i Anders Ström 
Investeringsaktiebolag. Patrick har 
bland annat innehaft positioner som 
finansanalytiker på ABG Sundal Collier, 
Alfred Berg och har erfarenhet från den 
svenska finansmarknaden.

Patrick Clase innehar 20 619 aktier  
i Företaget.

Företagets styrelse består av fyra ordinarie medlemmar inklusive ordföranden. 
Medlemmarna i styrelsen listas i tabellen nedan:

Lars Stugemo Ordinarie styrelsemedlem
(Ordförande)

Anders Ström Ordinarie styrelsemedlem 

Susan Ball Ordinarie styrelsemedlem 

Patrick Clase Ordinarie styrelsemedlem 
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Bolagsledning 
Kambi Group plc

Kristian Nylén (svensk, född 1970)
Kristian anställdes på Unibet år 2000. 
Från 2003 var Kristian ansvarig för 
Sportsbook-verksamheten och en del av 
ledningsgruppen. Innan Unibet arbetade 
Kristian som fastighetsanalytiker på 
Catella och Ernst & Young. Kristian har 
en ekonomie kandidatexamen med 
inriktning på matematik och statistik 
vid Karlstads Universitet. Kristian var 
medgrundare av Kambi 2010.

Kristian Nylén innehar 465 000 aktier  
och 300 000 optioner i Företaget. 

David Kenyon (brittisk, född 1975)
David har godkänts hos KPMG och 
började på Unibet 2002 som koncernens 
controller och arbetade då med Unibets 
notering vid NASDAQ OMX Stockholm. 
Därefter tillbringade han två år på 
Capital Pub Company plc som finanschef, 
där han tog företaget till en notering 
på AIM innan han anställdes på Kambi. 
David har en Mastersexamen från 
Oxford University.

David Kenyon innehar 43 330 aktier  
och 60 000 optioner i Företaget.

Erik Lögdberg (svensk, född 1979)
Erik började arbeta för Unibet 
2005 omedelbart efter sin 
civilingenjörsexamen i elektroteknik 
vid Kungliga Tekniska högskolan i 
Stockholm. hans huvudsakliga uppgift 
var att ansvara för Live-spel såväl 
operativt som för produktutvecklingen. 

Erik Lögdberg innehar 90 000 aktier  
och 60 000 optioner i Företaget.

Jonas Jansson (svensk, född 1969)
Innan Jonas började på Kambi var 
han tradingansvarig för Unibets 
Sportsbook från 2003 och framåt. 
Jonas har en kandidatexamen i 
företagsekonomi och matematik från 
Karlstads Universitet. Jonas har även 
studerat data och systemutveckling 
vid Stockholms Universitet.

Jonas Jansson innehar 225 000 aktier  
och 60 000 optioner i Företaget.

Andreas Söneby (svensk, född 1973)
Innan Kambi innehade Andreas flera 
olika ledande positioner inom Unibets 
IT-avdelning från och med 2006: 
Utvecklingschef, IT-chef och slutligen 
utvecklingsansvarig på Unibet. Andreas 
har en examen i Datavetenskap från 
Kungliga Tekniska högskolan  
i Stockholm.

Andreas Söneby innehar 90 300 aktier  
och 60 000 optioner i Företaget.

Jonas Demnert (svensk, född 1979)
Jonas arbetade med Unibets Sportsbook-
plattform från 2007 och framåt. han 
har omfattande kunskap om utveckling 
av säkra, skalbara och tillgängliga 
system. Innan anställningen på 
Unibet, arbetade Jonas som konsult 
i telekom- och mediabranschen. Jonas 
har en magisterexamen i maskinteknik 
och en examen i informations- och 
kommunikationsteknik från Kungliga 
Tekniska högskolan i Stockholm. 

Jonas Demnert innehar 90 000 aktier  
och 60 000 optioner i Företaget.

Ian Freeman (brittisk, född 1970)
Ian har 15 års erfarenhet av SaaS inom 
ett antal olika marknadssegment inom 
B2B. Innan han anställdes på Kambi 
spenderade Ian fem år som chef för 
försäljning och strategiska konton vid 
Moxie Software, en ledande organisation 
inom E-tjänster i Gartners magiska 
kvadrant. Tidigare i karriären innehade 
Ian ett antal ledande positioner i 
snabbväxande teknikföretag. Ian har 
en MBA från Ashridge Business School.

Ian Freeman innehar 6 620 aktier  
och 60 000 optioner i Företaget. 

Bolagsledningen med respektive positioner listas i tabellen nedan. 

Kristian Nylén VD

David Kenyon Finanschef

Erik Lögdberg Vice VD, 
affärsutvecklingschef

Jonas Jansson Operativ chef

Andreas Söneby IT direktör

Jonas Demnert Teknikchef

Ian Freeman Försäljningschef
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Bolagsstyrningsrapport 

Kambi Group plc är noterat på First 
North på Nasdaq Stockholm och är inte 
tvingade att följa alla bestämmelser 
i svensk och/eller maltesisk 
bolagsstyrningskod (Koden). Styrelsen 
är dock medveten om vikten av god 
bolagsstyrning och har därför valt ut 
de delar och utskott av Koden de anser 
relevanta och passande för koncernen 
med hänsyn till dess storlek och 
struktur. Alla utskott har regelbundna 
sammanträden.

Styrelsen
Styrelsen har fyra medlemmar inklusive 
ordföranden. Styrelsen har regelbundna 
sammanträden för att hantera frågor 
om strategi, resultat och regelverk för 
intern kontroll. 

Styrelsen är sammansatt för att ha en 
relevant blandning av kompetenser, 
kunskap och erfarenheter. På så vis 
kan man utöva ledarskap och kontroll 
över koncernens ledning och bidra 
till utveckling och implementering 
av strategierna. Styrelsens ledamöter 
har en differentierad bakgrund inom 
teknik, ekonomi och finans, spel och 
andra relaterade branscher som ger 
dem erfarenheten och expertisen att 
driva koncernens fortsatta utveckling 
och nå de finansiella målen. Utöver 
att sitta i Kambis styrelse är Anders 
Ström även styrelseordförande i 
Unibet Group plc. För att undvika 
eventuella intressekonflikter är Anders 
inte närvarande eller delaktig i några 
beslutsprocesser som direkt rör avtalet 
mellan Kambi och Unibet Group plc.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet ansvarar för att säkra 
att koncernens ekonomiska ställning 
övervakas och rapporteras korrekt. Man 
ansvarar också för att möta revisorerna 
och att granska revisorernas rapporter 
som rör redovisning och interna 
kontrollsystem. Revisionsutskottet 
träffar revisorerna minst en gång per år. 
Revisionsutskottet består av Susan Ball 
och Patrick Clase, med Susan Ball som 
ordförande. 

Ersättningsutskottet 
Ersättningsutskottet granskar insatserna 
från bolagets ledande befattningshavare, 
beslutar om ersättningsnivåer och 
modeller, grunderna för ersättning 
samt anställningsvillkoren i 
förhållande till aktieägarnas intressen. 
Ersättningsutskottet består av Anders 
Ström och Stefan Lundborg, med Stefan 
Lundborg som ordförande. Stefan var 
tidigare medlem av Kambis rådgivande 
panel och har många års erfarenhet av 
styrelsearbete och finansiell rådgivning, 
bland annat från spelbranschen. 
Ersättningsnivåerna för styrelsen och 
bolagets ledande befattningshavare 
redovisas nedan.

Valberedningen
Valberedningen ansvarar för att 
granska styrelsens storlek, struktur 
och sammansättning, planera för 
successionen, utse nya eller ersättande 
styrelsemedlemmar och för att ge 
styrelsen korrekta rekommendationer. 
Valberedningen består av de tre största 
aktieägarna samt styrelseordföranden. 
Dessa medlemmar är: Anders Ström 
– Anders Ström Core holdings Ltd, 
Lars Stugemo – styrelseordförande, 
Johan Ståhl – Lannebo Fonder och 
Jimmy Bengtsson – Skandia Investment 
Management. Valberedningens 
ordförande är Anders Ström.

* Avgick 25 april 2014

Styrelsemedlemmar
Ersättning/Lön

€000
Annat
€000

Summa 2014
€000

Summa 2013
€000

Anders Ström 30 – 30  – 

Joseph Montebello*  3 – 3  7 

Lars Stugemo 51 25 76  –

Patrick Clase  30 8 38  – 

Susan Ball 30 10 40  – 

    

Delsumma 144 43 187  7 

Bolagsledningen 1,704  – 1,704  1,134 

  

Totalsumma 1,848 43 1,891  1,141 
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Styrelserapport
Styrelsens Ansvar

Styrelsen presenterar sin rapport 
över koncernens ekonomiska 
ställning tillsammans med den 
granskade koncernredovisningen och 
revisionsberättelsen för verksamhetsåret 
som slutar 31 december 2014.

Huvudsaklig Verksamhet
Kambi Group plc tillhandahåller 
sportspelstjänster av premiumkvalitet,  
på en egenutvecklad mjukvaruplattform, 
till speloperatörer på B2C-marknaden.

Resultat och Utdelning 
Koncernens resultaträkning återfinns 
på sidan 30. Vinsten efter beskattning 
uppgick till €1,0m (€18,7m). Styrelsen 
föreslår ingen utdelning. Såsom 
redovisas i företagspresentationen 2014, 
kan ingen utdelning förväntas på minst 
tre år från noteringen.

Fortlevnadsprincipen
Såsom krävs i Noteringsregel 5,62, 
och med hänsyn taget till Företagets 
ekonomiska ställning, kapitaltäckning 
och soliditet, bekräftar styrelsen härmed 
Företagets förmåga att fortsätta 
verksamheten under överskådlig 
framtid. Av denna anledning har 
man, under förberedelserna med att 
sammanställa årsredovisningen, fortsatt 
valt att tillämpa Fortlevnadsprincipen, 
s.k. going-concern.

Viktiga Händelser Under 2014

Börsnoterades på First North på Nasdaq 
Stockholm i juni 

Utfärdandet av konvertibeln stärkte 
balansräkningen

Lanserade 3 nya kunder:  
NagaWorld, 32Red och Iveriabet. 

Suertia, Luckia och Napoleon Games 
förlängde sina kontrakt.

Väsentliga Händelser Efter 
Räkenskapsårets Utgång
Inga justerande eller väsentliga 
händelser mellan räkenskapsårets 
utgång och utfärdandet av denna 
årsredovisning har inträffat. 

Styrelse
Följande personer har ingått i styrelsen 
under aktuellt år:

Lars Stugemo (ordförande)

Anders Ström

Susan Ball

Patrick Clase

Joseph Montebello

Joseph Montebello avgick ur styrelsen 
den 25 april 2014. Lars Stugemo, Anders 
Ström, Susan Ball och Patrick Clase 
anhåller om återval vid den kommande 
bolagsstämman.

Styrelsens Ansvar
Enligt den maltesiska Aktiebolagslagen, 
kapitel 386, ska styrelsen lämna en 
ekonomisk redogörelse för varje 
räkenskapsår som ska ge en sann och 
rättvis bild över Företagets ekonomiska 
ställning vid räkenskapsårets utgång, 
samt den vinst eller förlust Företaget 
redovisar för året. Vid framtagandet 
av de ekonomiska rapporterna 
ska styrelsen:

– tillämpa fortlevnadsprincipen om det 
inte visar sig olämpligt att förutsätta 
att Företaget kommer att fortsätta 
verksamheten

– välja lämpliga redovisningsprinciper 
och sedan konsekvent tillämpa dessa 

– göra bedömningar och beräkningar 
som är rimliga och återhållsamma

– redovisa räkenskapsårets 
intäkter och utgifter enligt 
periodiseringsprincipen

– separat värdera tillgångar och skulder
– redovisa jämförbara uppgifter 

relaterade till föregående 
räkenskapsår

Styrelsen ansvarar för att redovisningen 
sker enligt god redovisningssed, med 
transparens och rimlig noggrannhet, 
samt att årsredovisningen följer den 
maltesiska Aktiebolagslagen, kapitel 
386. Denna skyldighet innefattar att ta 
fram, implementera och upprätthålla 
en intern kontroll för att kunna 
garantera en rättvisande bild av den 
ekonomiska ställningen, som är fri från 
väsentliga felaktigheter, vare sig de 
är uppsåtliga eller beror på misstag. 
Styrelsen är också ansvarig för att säkra 
Företagets tillgångar och för att vidta 
rimliga försiktighetsåtgärder för att 
förhindra och upptäcka bedrägerier 
och andra avvikelser.

Utlämnande av Information  
till Revisorer
Vid datumet för publiceringen av denna 
årsredovisning bekräftar styrelsen 
följande:
– Såvitt varje styrelsemedlem är varse 

finns det ingen relevant information 
som den oberoende revisorn 
behöver vid framtagandet av denna 
årsredovisning, som den oberoende 
revisorn inte är medveten om

– Varje styrelsemedlem har vidtagit 
de åtgärder som han/hon anser 
sig skyldig att göra, för att tillse 
att den oberoende revisorn får 
den information som behövs för 
att ta fram denna årsredovisning, 
och för att försäkra sig om att den 
oberoende revisorn är medveten 
om denna information

Oberoende Revisor
Revisionsfirman Mazars har indikerat 
sitt intresse att fortsätta sitt uppdrag 
och ett förslag för en förlängning av 
uppdraget kommer att läggas fram 
vid bolagstämman.

Å styrelsens vägnar, Malta 18 mars 2015

Lars Stugemo
Ordförande  
  

Susan Ball
Styrelsemedlem
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Revisionsberättelse
Rapport över finansiell ställning

Vi har utfört en revision av koncernredovisningen för Kambi 
Group plc som återges på sidorna 30-56. Denna innefattar 
rapport över koncernens finansiella ställning den 31 december 
2014, resultat- och balansräkning, rapport över förändring av 
eget kapital, rapport över kassaflöden, samt en redogörelse 
över viktiga redovisningsprinciper och förklarande noter.

Styrelsens	ansvar	för	koncernredovisningen
Såsom beskrivs på sidan 25, är det styrelsen som har ansvaret 
för att upprätta en koncernredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom 
de antagits av EU, och för den interna kontroll som styrelsen 
bedömer är nödvändig för att upprätta ett koncernbokslut 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns	ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om koncernredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing. Dessa standarder kräver att 
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att koncernbokslutet inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i koncernbokslutet, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur bolaget upprättar koncernbokslutet för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen 
i koncernbokslutet. Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Enligt vår uppfattning ger koncernredovisningen en sann 
och rättvis bild av Koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2014 och av dess finansiella resultat, kassaflöde och 
förändringar i eget kapital för perioden som slutar då, enligt 
International Financial Reporting Standards, såsom de antagits 
av EU.

Rapport	om	andra	krav	enligt	lagar	och	andra	författningar
Enligt vår uppfattning har koncernredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen.

Denna kopia av revisionsberättelsen har undertecknats av  
Paul Giglio (Partner) på uppdrag av:

Mazars Malta 
Certified Public Accountants
Attard
18 March 2015
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Koncernbokslut

Nettoomsättning
Nettoomsättningen avser de avgifter för sportspelstjänster 
som genereras hos Kambis operatörer. Kambi debiterar sina 
operatörer en månatlig avgift som baseras på faktorer såsom 
fasta avgifter, provision på de vinster som genereras hos 
operatörerna samt det antal live-spel som erbjudits.

Nettoomsättningen för 2014 ökade till €36,0m  (2013:  €21,1m). 
Ökningen på 70 % jämfört med förra året visar på Kambis 
fortsatta tillväxt, understött av framgångarna både hos 
existerande operatörer och nytillkomna kunder.

Administrationskostnader
Löpande administrationskostnader för 2014 uppgick till 
€33,2m (2013:  €28,4m).

Exklusive avskrivningar och amorteringar uppgick löpande 
administrationskostnader till €26,8m (2013:  €22,1m), av vilka 
€15,3m (2013: €12,4m) var löner och liknande kostnader. 
Ökningen i lönekostnad kan hänföras till den planerade 
ökningen av heltidsanställd personal, som en del av den 
fortsatta utvecklingen av Kambis produkt, liksom löneökningar 
i linje med marknaden.

Not 5 den finansiella rapporten på sidan 41 ger en utförligare 
analys av driftskostnaderna, inklusive jämförelsestörande 
kostnader. 

Jämförelsestörande	poster
Koncernen definierar jämförelsestörande poster som, på grund 
av sin storlek eller natur i relation till koncernen, ska redovisas 
separat för att ge en fullständig förståelse för koncernens 
underliggande finansiella ställning, samt underlätta en 
jämförelse av koncernens resultat mellan olika perioder.

Under 2014 noterades Kambi Group plc på First North på 
Nasdaq i Stockholm, vilket förorsakade engångskostnader  
på €575 000.

Under 2013 skrevs det kvarvarande värdet av vissa tidigare 
förvärvade immateriella tillgångar av.

Resultat	före	finansiella	poster	och	rörelseresultat
Resultat före räntor, skatt och avskrivningar för helåret 2014 
uppgick till €8,6m (2013:  €-0,9m).

Resultatet för verksamheten för helåret 2014 uppgick till €2,2m 
(2013:  €-19,9m).

Resultat	efter	skatt
Resultat efter skatt för helåret 2014 uppgick till €1,0m  
(2013: €-18,7m).

 

Avskrivning	av	immaterialla	tillgångar
Under helåret 2014 kapitaliserades utvecklingskostnader 
motsvarande €4,7m (2013: €5,1m). Huvudsakligt innehåll i de 
kapitaliserade utvecklingskostnaderna var systemautomation 
och produktutveckling för front-end och offline. 

Balansräkning
Kambis starka balansräkning reflekterar både koncernens 
tillväxt och de finansiella aktiviteterna under året. 

Två händelser bidrog till finansieringen:

i)  9 766 697 nya B-aktier emitterades av koncernen som  
en nyemission till nuvarande aktieägare. Totalt värde  
av emissionen uppgick till €23 755 537. Kostnader på  
€192 000 relaterade till nyemissionen kvittades mot 
ökningen i överkurs.

ii)  En konvertibel värd €7,5m utgavs av Kambi Group plc;  
den ska återbetalas den 1 januari 2019.

Vissa anläggningstillgångar tillhörande koncernen 
avser aktiverade utvecklingskostnader för IT. Andra 
anläggningstillgångar innefattar datormjukvara, 
datorhårdvara, installationer och uppskjuten skatt. 
Anläggningstillgångarna i balansräkningen är relaterade till 
kundfordningar, andra fordningar och förskottsbetalningar.

Väsentliga skulder i balansräkningen inkluderar konvertibeln 
(se not 20 på sidan 47), handel och andra skulder (se not 19  
på sidan 47).

Kassaflöde
Kassaflödet före förändringar av rörelsekapital för 2014 
var €20,1m (2013: €1,6m), vilket gav ökade likvida medel 
uppgående till €23,2m (2013: €3,0m).

Utöver ovan beskrivna finansieringar, visade koncernen 
förmåga att generera ett positivt kassaflöde från den löpande 
verksamheten. Totalt €2,8m (2013: €-6,3m) genererades från 
den löpande verksamheten och investeringsverksamheter 
(exklusive rörelsekapital och finansieringsverksamheter)  
under 2014.

Årsredovisning 2014
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Rapport	över	koncernens	resultat	och	övriga	totalresultat	
för	räkenskapsåret	som	slutade	31	december	2014

Not
2014
€000

2013
€000

Intäkter 4 36,017 21,147

Administrationskostnader 5 (33,176) (28,445)

Övriga rörelseintäkter 6 – 30

Övriga rörelsekostnader 6 (52) –

Finansiella kostnader 7 (315) (372)

Kapitalavkastning 8 15 2

Resultat	före	jämförelsestörande	poster	 2,489 (7,638)

Jämförelsestörande poster 5 (575) (12,610)

Resultat	före	skatt 9 1,914 (20,248)

Aktuell skatt 12 (947) 1,532

Årets	resultat 967 (18,716)

Övrigt	totalresultat	

Poster	som	kan	omföras	till	periodens	resultat

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska valutor 26 (64) (117)

(64) (117)

Poster	som	inte	kan	omföras	till	periodens	resultat

Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 21 (13) –

(13) –

Årets	övrigt	totalresultat (77) (117)

Årets	totalresultat 890 (18,833)

Resultat per aktie 27

Före	utspädning 0.037 (0.937)

Efter	utspädning 0.037 (0.937)

Noterna på sidorna 34 till 56 är en integrerad del i detta koncernbokslut.
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Rapport	över	kassaflöden	för	räkenskapsåret	som	slutade		
31	december	2014

Not
2014	
€000

2013 
€000

1 jan 2013
€000

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 14 7,143 7,797 20,664

Byggnader, mark och utrustning 15 1,752 2,011 2,062

Uppskjutna skattefordringar 22 424 500 55

9,319 10,308 22,781

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och andra fordringar 17 7,313 5,153 4,791

Kontanter och motsvarande 18 23,155 3,008 1,429

30,468 8,161 6,220

Summa	tillgångar 39,787 18,469 29,001

Eget	kapital	och	skulder

Kapital	och	reserver

Aktiekapital 23 89 20 20

Överkursfond 23 53,273 29,779 29,779

Övrigt eget kapital och reserver 25 606 181 141

Valutaomräkningsreserv 26 (179) (115) 2

Ackumulerade förluster (27,631) (28,598) (9,882)

26,158 1,267 20,060

Långfristiga	skulder

Övriga långfristiga skulder 20 7,149 – –

Uppskjutna skatteskulder 22 124 – 222

Övriga skulder 21 20 – –

7,293 – 222

Kreditinstitut:	Belopp	som	förfaller	inom	ett	år

Leverantörsskulder och övriga skulder 19 5,771 5,103 6,026

Övriga finansiella skulder 20 – 11,919 2,385

Aktuella skatteskulder 565 180 308

6,336 17,202 8,719

Summa	eget	kapital	och	skulder 39,787 18,469 29,001

Detta koncernbokslut har godkänts av styrelsen den 18 mars 2015 och undertecknas härmed av: 

Susan Ball Lars Patrick Herman Clase
Styrelsemedlem  Styrelsemedlem 

Noterna på sidorna 34 till 56 är en integrerad del i detta koncernbokslut
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Rapport	över	förändringar	i	eget	kapital	för	räkenskapsåret	som	slutade	31	december	2014

Aktie
kapital

€000

Övrigt till-  
skjutet kapital

€000

Andra 
reserver

€000

Valuta- 
omräknings- 

reserv
€000

Ackumulerade 
förluster

€000
Summa

€000

Ingående eget kapital 1 januari 2013 omräknat 20 29,779 141 2 (9,882) 20,060

Förändringar i eget kapital 2013

Värde av anställdas optioner – – 40 – – 40

Årets totalresultat – – – (117) (18,716) (18,833)

Utgående	eget	kapital	31	december	2013 20 29,779 181 (115) (28,598) 1,267

Förändringar i eget kapital 2014

Förändring i aktiekapital 40 (40) – – – –

Inkomster av nyemission 29 23,534 – – – 23,563

Övriga finansiella skulder – – 399 – – 399

Värde av anställdas optioner – – 39 – – 39

Årets totalresultat – – (13) (64) 967 890

Utgående	eget	kapital	31	december	2014 89 53,273 606 (179) (27,631) 26,158

Noterna på sidorna 34 till 56 är en integrerad del i detta koncernbokslut.

Koncernbokslut 
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Rapport	över	kassaflöden	för	räkenskapsåret	som	slutade	31	december	2014

Not
2014
€000

2013
€000

Den	löpande	verksamheten

Resultat före skatt 1,914 (20,248)

Avskrivningar 15 1,059 1,031

Amorteringar 14 5,310 17,925

Finansiella kostnader 7 315 372

Finansiella intäkter 8 (15) (2)

Aktierelaterade ersättningar 24 39 40

Förändringar i rörelsekapital:

Ökning/(minskning) av kundfordningar och andra fordningar (2,160) (362)

Ökning/(minskning) av leverantörsskulder och andra skulder 440 (943)

Ökning/(minskning) av andra skulder 7 –

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,909 (2,187)

Betald skatt (360) 738

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 6,549 (1,449)

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 15 (764) (1,079)

Utvecklingskostnader för immaterialla tillgångar 14 (4,656) (5,057)

Nettokassaflöde som använts i investeringsverksamheten (5,420) (6,136)

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	

Återbetalning av lån (11,919) 9,534

Betald ränta (126) (370)

Nyemission 23,563 –

Intäkter från konvertibler 7,500 –

Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten 19,018 9,164

Årets	kassaflöde 20,147 1,579

Likvida	medel	och	motsvarande	vid	årets	början 3,008 1,429

Likvida	medel	och	motsvarande	vid	årets	slut 18 23,155 3,008

Noterna på sidorna 34 till 56 är en integrerad del i detta koncernbokslut.
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Noter	till	koncernbokslutet	för	räkenskapsåret		
som	slutade	31	december	2014

1	 Förutsättningar	för	upprättandet
Huvudsaklig verksamhet för Kambi Group plc och dess 
dotterbolag (Koncernen) är tillhandahållandet av tjänster 
inom sportspel. Kambi Group plc är Koncernens moderbolag, 
registrerat och med säte på Malta. Registrerad adress är 
Quantum House 75, 3:e våningen, Abate Rigord Street,  
Ta’ Xbiex, XBX1120 Malta.

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga 
dotterbolag per den 31 december 2014.

Denna koncernredovisning har upprättats på basis av 
historiska anskaffningsvärden och i enlighet med International 
Financial Reporting Standards, såsom antagits av EU. Alla 
referenser till tolkningar enligt IAS, IFRS eller SIC/IFRIC hänför 
sig till de som antagits av EU.

Koncernredovisningen för räkenskapsåret som slutade 31 
december 2014 är Koncernens första enligt IFRS (se not 33 för 
en detaljerad förklaring av övergången till IFRS). Därmed har 
Koncernen upprättat bokslut i enlighet med IFRS för den period 
som slutar eller följer på den 31 december 2014, tillsammans 
med jämförande periodiska data från året som slutade 31 
december 2013, i enlighet med redovisningsprinciperna. Vid 
upprättandet av dessa bokslut, var Koncernens första rapport 
över finansiell ställning den 1 januari 2013, samma datum som 
Koncernen började tillämpa IFRS. 

De väsentliga redovisningsprinciper som anges nedan har 
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras 
och har tillämpats konsekvent av Koncernens enheter.

Koncernredovisningen har upprättats enligt 
anskaffningsvärdemetoden, med förbehåll för ändringar i 
tillämpliga fall genom omvärdering av finansiella tillgångar och 
skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Det 
individuella bokslutet för moderbolaget har upprättats separat.

Styrelsen anser att koncernen kommer att fortsätta i 
nuvarande tillväxttakt och därmed har boksluten därför 
upprättats enligt fortlevnadsprincipen.

Koncernedovisningen omfattar boksluten för koncernen och 
dess dotterbolag per den 31 december 2014. Bestämmande 
inflytande föreligger om moderbolaget har inflytande över 
investeringsobjektet, är exponerat för eller har rätt till rörlig 
avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt 
inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. Vid 
bedömningen om bestämmande inflytande föreligger, beaktas 
om ’de facto control’ föreligger för att styra över relevanta 
verksamheter. Vid behov justeras de finansiella rapporterna 
i dotterbolagen för att harmonisera redovisningsprinciperna 
med Koncernens övriga bolag. 

Koncerngemensamma mellanhavanden, samt intäkter och 
kostnader som uppkommer från koncerngemensamma 
transaktioner, elimineras vid upprättandet av 
koncernredovisningen. Orealiserade förluster elimineras 
på samma sätt som orealiserade vinster, men endast 
i den utsträckning som det inte finns indikation på 
nedskrivningsbehov.

2	 Väsentliga	redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de 
väsentliga redovisningsprinciper och värderingsgrunder 
gällande den 31 december 2014, som redovisas nedan. 
Dessa har tillämpats i alla redovisningsperioder, utom i de 
fall Koncernen har tillämpat andra redovisningsprinciper och 
undantag vid övergången till IFRS (se not 33).

Förändringar	i	redovisningsprinciper	och	upplysningar
Redovisningsprinciperna som tillämpas överensstämmer med 
de för föregående räkenskapsperiod med följande undantag:

Koncernen har antagit följande nya och ändrade tolkningar  
av IFRS och IFRIC per den 1 januari 2013:

—  IAS 19 (Ändrad) – Anställningsförmåner  (gäller från 
perioden 1 januari 2013 och framåt). Denna representerar 
slutförandet av IASB:s projektet för att förbättra 
redovisningen av pensioner och andra ersättningar efter 
avslutad anställning enligt förmånsbestämda system.

— IAS 32 Ändring och IFRS 7 Ändring – Upplysning – Kvittning 
av finansiella tillgångar och finansiella skulder (gäller från 
perioden från och med 1 januari 2013). Dessa ändringar 
syftar till att hjälpa investerare och andra användare av 
finansiella rapporter att bättre kunna bedöma effekt eller 
potentiell inverkan av avräkningsmetoder på ett företags 
finansiella ställning. Upplysningskraven förbättrar också 
insynen i redovisningen av hur företag försöker minska 
kreditrisker, inbegripet uppvisande av ställda säkerheter 
och panter.

— IFRS 13 – Rättvisande värdering (gäller från perioden från 
och med 1 januari 2013). Denna princip definierar verkligt 
värde, i ett gemensamt IFRS-ramverk om rättvisande 
värdering. Principen kräver inte värdering till verkligt värde 
utöver vad som redan krävs eller tillåts enligt andra IFRS.

— Förbättring av IFRS utfärdad i maj 2012 (gäller från perioden 
från och med 1 januari 2013). Förbättringen har resulterat 
i ändringar i IFRS 1 (tillåter upprepad användning av IFRS 1 
och förtydligande av lånekostnader), IAS 1 (förtydligande av 
kraven för jämförande information), IAS 16 (klassificering av 
serviceutrustning), IAS 32 (skatteeffekten vid utdelning till 
aktieägare) och IAS 34 (förtydligande om delårsrapporter 
och segment).

Implementeringen av ovanstående nya och ändrade principer 
och tolkningar av IFRS har inte haft någon inverkan på 
Koncernens finansiella ställning eller resultat. 
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Följande standarder, tolkningar och ändringar av publicerade 
standarder, såsom de antagits av EU, är inte i bruk per den 31 
december 2014:

Vid aktuella rapportdatum har vissa nya standarder, ändringar 
och tolkningar av befintliga standarder redan publicerats, men 
har ännu inte tagits i bruk för den aktuella rapportperioden, 
eller har inte antagits av Koncernen. Inga av nedanstående 
nämnda standarder beräknas ha någon väsentlig inverkan på 
Koncernens finansiella ställning eller resultat. Dessa är följande:

— IFRS 10 – Koncernredovisning (tillämpas senast för året  
som startar 1 januari 2014)

— IFRS 8 – Rörelsesegment (tillämpas senast för året som 
startar 1 januari 2008)

— IFRS 11 – Samarbetsarrangemang (tillämpas senast för året 
som startar 1 januari 2014)

— Övergångsbestämmelser (ändringar i IFRS 10 och IFRS 11) 
(tillämpas vid implementering av IFRS 10 och IFRS 11)

— IAS 27 – Separata finansiella rapporter (tillämpas senast 
senast för året som startar 1 januari 2014)

— IAS 36 Ändringar – Nedskrivningar av tillgångar – 
Upplysningar om återvinningsvärde för icke-finansiella 
tillgångar (tillämpas senast för året som startar  
1 januari 2014)

Standarder, tolkningar och ändringar som utgivits av 
International Accounting Standards Board (IASB), men har 
ännu inte antagits av EU, som kan tillämpas för koncernen:

— IFRS 9 – Finansiella instrument
— IFRS 15 – Intäkter från avtal med kunder
— Ändring i IAS 27 – Kapitalandelsmetoden i separata 

finansiella rapporter
— Ändring i IAS 16 och IAS 38 – Förtydligande av godtagbara 

metoder för avskrivningar
— Ändring i IFRS 11 – Redovisning av förvärv av andelar  

i Gemensamma Bolag
— Ändring i IFRS 11 - Definierade förmånsplaner:  

Anställdas bidrag 
— Årliga förbättringar av IFRS 2012–2014
— Årliga förbättringar av IFRS 2011-2013 
— Årliga förbättringar av IFRS 2010-2012 

Egendom,	byggnader	och	utrustning
Koncernens materiella anläggningstillgångar klassificeras enligt 
följande: förbättringar i annans fastighet, inventarier samt 
inredning och hårdvara.

Materiella anläggningstillgångar, byggnader och utrustning 
värderas initialt till anskaffningsvärde eller tillverkningskostnad, 
inklusive eventuella kostnader som är direkt hänförliga till att 
bringa dessa tillgångar till platsen och i det skick som krävs för 
att dessa skall kunna användas såsom koncernledningen avser. 
Därefter ska de redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. Uppskattningar av restvärde och förväntad 
livslängd görs årligen, eller oftare om så krävs. 

Tillkommande utgifter inkluderas i tillgångens redovisade 
värde när det är rimligt att anta att framtida ekonomisk nytta 
associerad med tillgången kommer att tillfalla Koncernen, samt 
att kostnaden kan mätas tillförlitligt. Utgifter för reparation och 
underhåll av fastigheter, maskiner och inventarier redovisas som 
en kostnad när de uppkommer.

Egendom, byggnader och utrustning avskrivs vid utrangering 
eller när de inte längre kan anses ha något ekonomiskt värde i 
verksamheten. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring 
eller utrangering av materiella anläggningstillgångar utgörs av 
skillnaden mellan försäljningspriset och redovisat värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader i aktuell period. Vinst 
redovisas inte som del i intäkterna.

Avskrivningar
Avskrivning sker när avskrivningsbara tillgångar är tillgängliga 
för användning. Resultaträkningen belastas för att skriva av 
kostnaden, med avdrag för eventuellt restvärde. Avskrivning 
sker linjärt över tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod. 
De beräknade nyttjandeperioderna för aktuell och jämförbar 
period är följande:

Förbättringar i annans fastighet: 5 år

Inventarier: 5 år

Datorutrustning: 3 år

Använda avskrivningsmetoder, tillgångarnas nyttjandeperiod 
och restvärde omprövas vid varje rapporttillfälle och justeras 
vid behov.  
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2	 Väsentliga	redovisningsprinciper,	fortsättning

Immateriella	tillgångar
En immateriell tillgång redovisas om det är troligt att 
de förväntade framtida ekonomiska fördelar som kan 
hänföras till tillgången kommer att tillfalla Koncernen 
och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt 
sätt. Immateriella tillgångar värderas initialt till 
anskaffningsvärde och därefter till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella ackumulerade nedskrivningar.

Nyttjandeperioden för immateriella tillgångar bedöms för att 
avgöra om den är begränsad eller obegränsad. Immateriella 
tillgångar med begränsad nyttjandeperiod skrivs systematiskt 
av under nyttjandeperioden. Avskrivningar sker linjärt över 
tillgångarnas beräknade nyttjandeperioder, med avdrag för 
eventuella restvärden. Avskrivningsmetod, nyttjandeperiod och 
restvärde omprövas vid varje års slut och ändras om så behövs.

Immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod 
skrivs inte av och redovisas till anskaffningsvärde minus 
eventuella ackumulerade nedskrivningar. Nyttjandeperioden 
för en immateriell tillgång som inte skrivs av prövas vid varje 
årsskiftet i syfte att fastställa om nyttjandeperioden fortsatt 
kan vara på obegränsad tid. Om inte ska förändringen 
i nyttjandetid från obegränsad till begränsad redovisas 
som en ändrad uppskattning.  

(i)				Forsknings-	och	utvecklingskostnader
Utgifter för forskning redovisas som en kostnad i den period 
de uppkommer.

En internt upparbetad immateriell tillgång som kan hänföras 
till Koncernens utveckling av en sportsbook-produkt redovisas 
endast om samtliga följande kan påvisas av Koncernen:

— den ska vara tekniskt möjlig att färdigställa, det ska finnas 
avsikt att färdigställa den, så att den kan göras tillgänglig 
för användning eller försäljning,

— hur produkten kommer att generera framtida  
ekonomiskt resultat,

— tillgängligheten på adekvata tekniska, finansiella eller  
andra resurser för att färdigställa, använda och sälja 
produkten, samt

— förmåga att tillförlitligt mäta kostnaderna för att  
utveckla produkten.

Om ingen internt upparbetad immateriell tillgång kan 
redovisas, ska utgifterna för utveckling redovisas som en 
kostnad i den period de uppkommer. Efter den initiala 
redovisningen av internt upparbetade immateriella tillgångar 
redovisas de härefter till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. Internt upparbetade immateriella tillgångar 
skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden, som i 
allmänhet antas vara tre år.

(ii)	 Datormjukvara
Förvärvade programvarulicenser för datormjukvara redovisas 
på basis av de kostnader som uppstått för att införskaffa och 
installera programvaran.

Vid klassificeringen av en tillgång som innehåller både 
immateriella och materiella delar görs en rimlighetsbedömning 
över vilka egenskaper som dominerar. Programvara som är 
en integrerad del av en tillhörande hårdvara klassificeras som 
materiella anläggningstillgångar och redovisas i enlighet med 
koncernens redovisningsprinciper för fastigheter, maskiner 
och utrustning. Om programmet inte är en integrerad del av 
tillhörande hårdvara, klassificeras den som en immateriell 
tillgång och redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. Programvara som klassificeras som en 
immateriell tillgång skrivs av linjärt över tre år.

Finansiella	instrument
En finansiell tillgång eller skuld tas upp i rapporten över 
finansiell ställning när Koncernen blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar och finansiella 
skulder redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande 
instrumentets verkliga värde, positivt eller negativt, med 
tillägg för transaktionskostnader som är direkt hänförliga 
till anskaffandet av den finansiella tillgången eller skulden. 

En finansiell tillgång tas bort från rapporten över finansiell 
ställning när rätten att erhålla kassaflöden från tillgångarna 
har löpt ut eller när Koncernen har överfört sin avtalsenliga 
rätt att erhålla kassaflödena från den finansiella tillgången. 
Villkoren är att alla risker och fördelar med ägandet har 
överförts, eller att kontrollen över dessa inte behållits.

En finansiell skuld tas bort från rapport över finansiell ställning 
när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt upphör. 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder kvittas och 
nettobeloppet redovisas i rapporten över finansiell ställning 
när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen 
och det finns en avsikt att reglera på nettobasis, eller vid 
samtidig realisering av tillgången och reglering av skulden. 
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Fortsättning

 Kambi Group plc

Finansiell rapport



(i)				Kundfordningar
Kundfordringar innefattar förfallna fordringar på kunder 
för utförda tjänster i den löpande verksamheten. Om 
betalning väntas inom högst ett år (eller inom det normala 
arbetsförloppet i verksamheten om längre), klassificeras 
de som omsättningstillgångar. Om inte, tas de upp 
som långfristiga tillgångar. Kundfordringar klassificeras som 
omsättningstillgångar och värderas till nominellt värde, 
om inte effekten av diskontering är betydande, i vilket fall 
kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. Lämpliga justeringar för 
osäkra fordringar redovisas i resultaträkningen när det finns 
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger.

Kundfordringarna prövas årligen och reservering för 
värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva 
bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla 
belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga 
villkor. Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, 
sannolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs 
eller genomgå finansiell rekonstruktion och uteblivna eller 
försenade betalningar betraktas som indikatorer på att fordran 
är nedsatt. Graden av nedsättning är skillnaden mellan det 
redovisade värdet av fordran och nuvärdet av uppskattade 
framtida kassaflöden diskonterade med den ursprungliga 
effektiva räntan.

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. 
Undantagna är de tillgångar som innehas för handel, värderats 
till verkligt värde i resultaträkningen, tillgångar som kan säljas 
eller de tillgångar som Koncernen inte kan få ut fullt värde för 
på grund av minskat värde.

(ii)		Leverantörsskulder
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder 
och redovisas till nominellt värde om inte effekten av 
diskonteringen är betydande, i vilket fall leverantörsskulder 
värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden.

(iii)	Aktier	emitterade	av	Koncernen
Aktier som emitterats av Koncernen klassificeras som 
egetkapitalinstrument. Kostnader hänförliga till en 
nyemission kvittas mot eget kapital, som ett avdrag från 
emissionslikviden.

(iv)		Konvertibellån
Konvertibellån betraktas som sammansatta instrument, 
som består av en skulddel och en egetkapitaldel. Dessa 
komponenter klassificeras separat i enlighet med innehållet 
i avtalsarrangemang och definitionerna av finansiell skuld 
och egetkapitalinstrument. Vid första redovisningen fastställs 
det redovisade värdet för skulddelen genom att bedöma 
nuvärdet med hjälp av gällande marknadsränta för liknande 
icke konvertibla skuldebrev med motsvarande risk. Skillnaden 
mellan det verkliga värdet för det sammansatta finansiella 
instrumentet som helhet och nuvärdet av den finansiella 
skulden utgör egetkapitaldelen.

Räntekostnaden för skulddelen beräknas genom tillämpning 
av gällande marknadsränta för liknande icke konvertibla 
skuldebrev med motsvarande risk. Skillnaden mellan detta 
belopp och den faktiska räntan som betalas läggs till det 
redovisade värdet för skulden.

Förändringar i det verkliga värdet av egetkapitaldelen 
redovisas inte. Inlösen eller refinansiering av egetkapitaldelen 
redovisas som förändringar i eget kapital medan vinster 
eller förluster i samband med inlösen eller refinansiering 
av skulddelen redovisas i resultaträkningen.

Intäktsredovisning
Intäkter härrör från tillhandahållandet av tjänster i den löpande 
verksamheten och värderas till verkligt värde av vad som 
erhållits, eller kommer att erhållas, exklusive förekommande 
mervärdesskatt och rabatter. Intäktsredovisning ska ske när 
det är sannolikt att framtida ekonomiska värden kommer att 
tillfalla koncernen och intäkten med tillhörande kostnader kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt. Följande specifika kriterier måste 
också uppfyllas innan intäkter redovisas:

(i)	 Tillhandahållande	av	tjänster
Intäkter från tillhandahållande av tjänster redovisas i 
resultaträkningen i den period då tjänsterna utförs, med 
specificering av varje tjänst i proportion till det totala antal 
tjänster som erbjuds. När tjänster består av ett obestämt antal 
aktiviteter under en specifik tidsperiod, redovisas intäkterna 
av praktiska skäl linjärt under den angivna perioden, såvida 
det inte kan visas att någon annan metod bättre återspeglar 
vad som levererats.

(ii)	 Ränteintäkter	och	räntekostnader
Ränteintäkter och räntekostnader redovisas på upplupen basis 
med tillämpning av effektivräntemetoden. Denna metod är ett 
sätt att beräkna upplupet anskaffningsvärde för en finansiell 
tillgång eller en finansiell skuld (eller en grupp av finansiella 
tillgångar eller skulder) och fördela ränteintäkter eller 
räntekostnader under den aktuella perioden.   
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2	 Väsentliga	redovisningsprinciper	fortsättning

Skatter
Skatt består av aktuell och uppskjuten skatt och redovisas i 
resultaträkningen, förutom i den mån det hänför sig till poster 
som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget 
kapital, varvid aktuell och uppskjuten skatt också behandlas 
i övrigt totalresultat eller i eget kapital, om så är lämpligt.

Aktuell skatt baseras på det skattepliktiga resultatet för 
perioden och beräknas med hjälp av de skattesatser som 
är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen och 
eventuella justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare år. 
Det beskattningsbara resultatet för perioden skiljer sig från 
resultatet som redovisas i resultaträkningen eftersom den 
utesluter poster som inte är skattepliktiga eller otillåtna och 
vidare utesluts poster som är skattepliktiga eller avdragsgilla 
i andra perioder.

Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära 
skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt 
beräknas baserad på hur de temporära skillnaderna förväntas 
bli realiserade eller reglerade och med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är antagna eller i praktiken 
antagna per balansdagen. 

En uppskjuten skattefordran redovisas för underskottsavdrag 
och avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det 
är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 
finnas tillgängliga mot vilka de kan utnyttjas. Det redovisade 
värdet av uppskjutna skattefordringar prövas vid utgången av 
varje rapportperiod och minskas i den utsträckning som det 
inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott 
kommer att finnas tillgängliga för att hela eller delar av 
tillgången ska tas i anspråk.

När det gäller att mäta uppskjuten skatt på 
förvaltningsfastigheter som värderas med hjälp av verkligt 
värde, är de redovisade värdena motsvarande de som 
kan antas återvinnas helt genom försäljning, om inte 
presumtion motbevisas. Presumtionen anses motbevisad 
när förvaltningsfastigheten är avskriven och används inom 
en affärsmodell vars mål är att konsumera väsentligen 
alla ekonomiska värden i förvaltningsfastigheten genom 
användning över tiden, snarare än genom försäljning.

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när Koncernen 
har legal rätt att kvitta sina aktuella skattefordringar och 
skulder och uppskjutna skattefordringar och skulder hänför 
sig till inkomstskatt som debiteras av samma skattemyndighet 
på antingen samma skattesubjekt, eller olika skattepliktiga 
enheter som avser att antingen reglera aktuella skatteskulder 
och tillgångar på ett nettobelopp eller att realisera 
tillgångarna och reglera skulderna samtidigt, i varje framtida 
period då betydande mängder uppskjutna skatteskulder eller 
tillgångar förväntas regleras eller återvinnas.

Omräkning	av	utländska	valutor
Koncernbokslutet presenteras i sin funktionella valuta, 
euron, som är den valuta som huvudsakligen används där 
Koncernen är verksam.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den valutakurs 
som råder vid tidpunkten för transaktionen. Monetära 
tillgångar och skulder i andra valutor än den funktionella 
valutan omräknas till den funktionella valutan till aktuell 
valutakurs vid årsskiftet. Valutakursdifferenser som 
uppkommer vid reglering och omräkning av monetära poster 
redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och 
skulder i andra valutor än den funktionella valutan och som 
värderas till verkligt värde, omräknas enligt aktuell valutakurs 
på dagen då det verkliga värdet bestämdes. Icke-monetära 
tillgångar och skulder i andra valutor än den funktionella 
valuta som mäts i termer av historisk kostnad, omräknas till 
den historiska kurs som rådde vid dagen för förvärvandet. 

Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av 
icke-monetära poster värderade till verkligt värde ingår i 
resultaträkningen för perioden, med undantag för skillnader 
som uppstår vid omräkning av icke-monetära poster för vilka 
vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat. För sådana 
icke-monetära poster redovisas eventuella valutakomponenter 
hänförliga till vinsten eller förlusten i övrigt totalresultat. 

Valutakursvinster och kursförluster ingår i Övriga 
Rörelseintäkter och Rörelsekostnader, förutom när det 
gäller betydande valutakursdifferenser som uppstår vid 
investerings- och finansieringsverksamhet som klassificeras 
som kapitalavkastning, investeringsförluster eller andra 
lämpliga finansieringskostnader. 

Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto. 
Dock särredovisas väsentliga vinster eller förluster. 

Valutakursdifferenser redovisas i övrigt totalresultat och 
ackumuleras i en separat post i eget kapital. Differenserna 
omklassificeras från eget kapital till resultaträkningen  
i den period då den utländska verksamheten avyttras.

Likvida	medel
Likvida medel består av kassa och banktillgodohavanden, 
tillsammans med andra kortfristiga likvida placeringar som 
lätt kan omvandlas till ett bestämt belopp kontanter och 
där risken för värdeminskning är försumbar. Likvida medel 
redovisas i rapporten över finansiell ställning till nominellt 
värde. I rapporten över kassaflöden, består likvida medel 
av banktillgodohavanden, inklusive insättningar tillgängliga  
på begäran. 

Koncernbokslut 
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Avsättningar
Avsättningar redovisas när Koncernen har en befintlig legal 
eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad 
händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska 
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt 
att en tillförlitlig uppskattning kan göras av förpliktelsens 
belopp. Avsättningar värderas enligt styrelsens bästa 
uppskattning av vad som krävs för att reglera den befintliga 
förpliktelsen vid utgången av rapportperioden. När utflödet 
av resurser bedöms ske långt fram i tiden diskonteras det 
förväntade framtida kassaflödet och avsättningen redovisas till 
ett nuvärde. Diskonteringsräntan motsvarar marknadsräntan 
före skatt samt de risker som är förknippade med skulden. 
Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster.

Jämförelsestörande	poster
Koncernen definierar jämförelsestörande poster som de  
poster, vilka på grund av sin storlek eller förhållande till 
Koncernen, bör redovisas separat i syfte att ge en fullständig 
förståelse av Koncernens underliggande resultatutveckling 
och stödja jämförbarheten av koncernens resultat mellan 
olika perioder.

Leasade	tillgångar
Koncernens leasingavtal är operationella leasingavtal där 
koncernen är leasetagare (leasingavtal där en väsentlig del 
av riskerna och fördelarna med ägandet av objektet som 
hyrs behålls av leasinggivaren). Avgifter som betalas enligt 
operationella leasingavtal kostnadsförs i resultaträkningen 
linjärt över perioden för respektive leasingavtal (efter avdrag 
för eventuella incitament från leasegivaren).

Aktierelaterade	ersättningar
Aktierelaterade ersättningar där Koncernen erhåller tjänster 
som ersättning för egetkapitalinstrument redovisas i 
resultaträkningen som egetkapitalbaserade aktierelaterade 
ersättningar till tjänsternas verkliga värde, med en 
motsvarande ökning i eget kapital i andra reserver. 

Det totala belopp som ska kostnadsföras mäts som det verkliga 
värdet vid tidpunkten för utdelning av ersättningen, med 
hänsyn till marknadsvillkoren och effekterna av eventuella 
icke-intjäningsvillkor, exklusive effekten av tjänst eller 
intjäningsvillkor. 

Icke-marknadsmässiga villkor är inkluderade i bedömningen 
om det antal optioner som väntas delas ut. Det totala beloppet 
redovisas under intjänandeperioden av optionerna, som 
vanligtvis är tre år. Vid varje balansdag är uppskattningen 
av det antal optioner som förväntas delas ut reviderad med 
hänsyn till effekterna i resultaträkningen. 

Nedskrivningar
Tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod är inte 
föremål för avskrivning utan utvärderas årligen för 
eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar med begränsad 
nyttjandeperiod utvärderas för nedskrivning när det 
finns behov av nedskrivning, dvs. närhelst händelser eller 
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet 
inte kan återvinnas. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 
grupperas tillgångarna i kassagenererande enheter, dvs. den 
lägsta nivå där det finns separata identifierbara kassaflöden.

En nedskrivning redovisas om det redovisade värdet av en 
tillgång eller dess kassagenererande enhet överstiger dess 
bedömda återvinningsvärde. Nedskrivningar redovisas 
i resultaträkningen. Återvinningsvärdet är det högre av 
en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. 
Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida 
kassaflöden som tillgången bedöms generera med en räntesats 
som återspeglar aktuella marknadsmässiga bedömningar 
av pengars tidsvärde och de kassagenererande enheternas 
specifika risker. 

Nedskrivningar som redovisats i tidigare perioder bedöms vid 
varje balansdag för indikationer på att nedskrivningsbehovet 
har minskat eller inte längre föreligger. 

Om det i en efterföljande period visas att behovet av 
nedskrivning har minskat och minskningen objektivt 
kan hänföras till en händelse som inträffat efter det att 
nedskrivningen gjordes, justeras nedskrivningen och  
värdet av återföringen redovisas i resultaträkningen.   
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2				Väsentliga	redovisningsprinciper	fortsättning

Ersättningar	efter	avslutad	anställning
Koncernen bidrar till den statliga pensionen i enlighet med 
lokal lagstiftning där så krävs. Koncernens enda skyldighet är 
att betala de nödvändiga avgifterna. Kostnader i samband med 
sådana avgifter kostnadsförs i den period de uppkommer.

Koncernen tillhandahåller också vissa pensionsförmåner 
för anställda i Filippinerna. Kostnaden för att tillhandahålla 
förmåner enligt en förmånsbestämd plan redovisas i 
resultaträkningen och inkluderar kostnader för den aktuella 
tjänsten, eventuella tidigare kostnader (och vinst eller förlust 
vid avveckling) och räntenettot på den förmånsbestämda 
skulden eller tillgången. I den förmånsbestämda nettoskulden 
eller tillgången ingår aktuariella vinster och förluster som 
redovisas i övrigt totalresultat i den period de uppkommer. 
Räntenettot beräknas med tillämpning av diskonteringsräntan 
till den förmånsbestämda nettoskulden eller tillgången.

Koncernen redovisar följande ändringar i den 
förmånsbestämda nettoförpliktelsen under 
administrationskostnader i koncernens rapport över 
resultaträkningen och övrigt totalresultat:

— Servicekostnader innefattar nuvarande servicekostnader, 
tidigare servicekostnader, vinster och förluster på 
reduceringar och icke-rutinmässiga uppgörelser

— Ränteutgifter eller ränteinkomster

Kostnaden för den förmånsbestämda pensionsplanen 
i Filippinerna är beroende av aktuariella värderingar. 
En aktuariell värdering innefattar att göra olika antaganden 
som kan skilja sig från den faktiska utvecklingen i framtiden. 
Dessa inkluderar fastställandet av diskonteringsränta, framtida 
löneökningar, dödlighet och framtida pensionshöjningar. 
På grund av komplexiteten involverad i värderingen och dess 
långsiktiga karaktär, är förmånsbestämda förpliktelser mycket 
känsliga för förändringar i dessa antaganden. Alla antaganden 
prövas vid varje rapporttillfälle.

3	 	Bedömningar	vid	tillämpning	av	redovisningsprinciper	
och	huvudsakliga	källor	vid	osäkerhet	i	uppskattningar

De belopp som redovisas i boksluten är känsliga för de 
redovisningsprinciper, antaganden och uppskattningar som 
ligger till grund för utarbetandet av finansiella rapporter. 
De bedömningar som görs av ledningen vid tillämpning av 
koncernens redovisningsprinciper och som har störst effekt 
på de redovisade beloppen i boksluten, tillsammans med 
information om de viktigaste antagandena om framtiden och 
andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar vid slutet av 
rapportperioden, har en betydande risk att orsaka väsentliga 
justeringar av de redovisade beloppen av tillgångar och 
skulder under nästkommande räkenskapsår och beskrivs här.
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4	 Intäkter
Intäkter representerar fordran för utförda tjänster under året, med avdrag för eventuella  
indirekta skatter, enligt följande:

2014
€000

2013
€000

Utförda tjänster 36,017 21,147

36,017 21,147

5	 Kostnader	per	slag

Administrationskostnader
2014
€000

2013
€000

Marknadsföringskostnader 234 234

Arvoden till lagstadgad revisor 81 42

Operativa leasingkostnader för byggnader 1,291 1,313

Personalkostnader (not 11) 15,346 12,369

Lokalkostnader 2,370 1,979

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1,059 1,031

Avskrivning av immateriella tillgångar 5,310 5,315

Övrigt 7,485 6,162

33,176 28,445

Jämförelsestörande	poster
2014
€000

2013
€000

Avskrivningar på förvärvade tillgångar – 12,610

Transaktionskostnader i samband med notering 575 –

575 12,610

Under 2014 noterades Kambi Group plc på First North på Nasdaq Stockholm och därmed uppstod  
engångskostnader på €575,000.

Under 2013 har det enda kvarvarande amorteringen avseende förvärv av immateriella tillgångar skrivits av.

Det fanns inga arvoden till den lagstadgade revisorn för icke-revisionsrelaterade arvoden under 2014 och 2013.

	6	 Övriga	löpande	intäkter/kostnader

2014
€000

2013
€000

Utländsk valuta vinst/(förlust) (52) 30

(52) 30

7	 Finansiella	kostnader

2014
€000

2013
€000

Ränta på lån från närstående 130 372

Ränta på konvertibla skuldebrev 185 –

315 372
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8	 Avkastning	på	kapital	

2014
€000

2013
€000

Ränteintäkter på banktillgodohavanden 15 2

15 2

9	 Resultat	före	skatt

2014
€000

2013
€000

Resultat före skatt men efter:

Avskrivningar på immateriella tillgångar 1,059 1,031

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 5,310 17,925

Styrelsearvode 185 7

Valutakursdifferenser 52 (30)

Noteringskostnader 575 –

Belopp som skall betalas till revisorerna:

2014
€000

2013
€000

Total ersättning som ska betalas till koncernens revisorer för granskning av Koncernbokslutet 81 42

10	 Ersättning	till	ledande	befattningshavare	

2014
€000

2013
€000

Ersättning till ledningen 1,704 1,134

1,704 1,134

11	 Personalkostnader	och	Information

2014
€000

2013
€000

Löner och sociala avgifter 12,557 10,360

Trygghetsersättningar 2,033 1,626

Pensioner & pensionskostnader 717 343

Aktierelaterade ersättningar (not 24) 39 40

15,346 12,369
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Medelantalet anställda under året fördelades enligt följande:

2014
Number

2013
Number

Verksamheten 209 179

IT 88 82

Övrigt 50 36

347 297

12	 Skatter
Beskattningsbar vinst beskattas med 35 %:

2014
€000

2013
€000

Aktuell skatt (744) 865

Uppskjuten skatt (not 22) (203) 667

(947) 1,532

Skatten på Malta har beräknats till en basnivå på 35 % (2013: 35 %) av den beräknade uppskattade vinsten för året.
Beskattning för andra jurisdiktioner beräknas enligt de skattesatser som gäller i respektive land.

Skatter som hänförs till lagstadgade inhemska skattesatser och skattekostnader för året fördelas enligt följande:

2014
€000

2013
€000

Resultat före skatt 1,914 (20,248)

Skatter med skattesats 35 % (670) 7,087

Skatteeffekten av:

Icke skattepliktiga/avdragsgilla intäkter/kostnader (678) 12

Föregående års betalning/överbetalning av skatt (18) –

Utländska skattesatser 231 244

Uppskjuten skatt redovisad på icke utdelade vinster 179 –

Utnyttjande av underskottsavdrag – (6,303)

Övrigt 9 492

Årets skatter (947) 1,532

13	 Utdelning
Inga utdelningar skedde under 2014 (2013: 0).
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14	 Immateriella	anläggningstillgångar

Dator 
mjukvara

€000 

Utvecklings- 
kostnader

€000

Varumärke 
och övrigt

€000
Summa

€000

Kostnader

Per 1 januari 2013 662 15,709 18,914 35,285

Tillägg 5 5,052 – 5,057

Valutaomräkning (14) 12 – (2)

Per 31 december 2013 653 20,773 18,914 40,340

Tillägg 94 4,562 – 4,656

Valutaomräkning 24 – – 24

Per	31	december	2014	 771 25,335 18,914 45,020

Ackumulerade	avskrivningar

Per 1 januari 2013 (250) (8,067) (6,304) (14,621)

Årets avskrivningar     (214) (5,101) (12,610) (17,925)

Valutaomräkning 3 – – 3

Per 31 december 2013 (461) (13,168) (18,914) (32,543)

Årets avskrivningar    (169) (5,141) – (5,310)

Valutaomräkning (25) 1 – (24)

Per	31	december	2014	 (655) (18,308) (18,914) (37,877)

Redovisat	värde

Per	31	december	2014	 116 7,027 – 7,143

Per 31 december 2013 192 7,605 – 7,797

Årets avskrivningar på €5 310 000 (2013: €5 315 000) har inkluderats i administrationskostnaderna  
och €0 (2013: €12 610 000) har inkluderats som jämförelsestörande poster.
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15	 Materiella	anläggningstillgångar

Utrustning & 
maskiner

€000
Installationer

€000 

Kontors- 
utrustning

€000

Dator 
hårdvara

€000

Förbättringar 
i andras 

byggnader
€000

Summa
€000

Kostnader

Per 1 januari 2013 10 333 181 2,100 735 3,359

Förvärv – 140 92 651 196 1,079

Avyttringar (10) (61) – – – (71)

Valutaomräkning – (18) (9) (59) (47) (133)

Per 31 december 2013 – 394 264 2,692 884 4,234

Förvärv – 14 36 682 32 764

Valutaomräkning – (11) 15 6 58 68

Per	31	december	2014 – 397 315 3,380 974 5,066

Avskrivningar	och	nedskrivningar

Per 1 januari 2013 (3) (214) (36) (948) (96) (1,297)

Årets avskrivningar    – (91) (41) (723) (176) (1,031)

Avyttringar 3 61 – – – 64

Valutaomräkning – 8 2 25 6 41

Per 31 december 2013 – (236) (75) (1,646) (266) (2,223)

Årets avskrivningar    – (61) (51) (755) (192) (1,059)

Valutaomräkning – 7 (8) (4) (27) (32)

Per	31	december	2014 – (290) (134) (2,405) (485) (3,314)

Redovisat	värde

Per	31	december	2014 – 107 181 975 489 1,752

Per 31 december 2013 – 158 189 1,046 618 2,011
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16	 Koncerninformation

Dotterbolag
Koncernens dotterbolag per den 31 december 2014:

Dotterbolag Verksamhetsland Aktiebeskrivning

Procent aktie 
innehav

%

Kambi Malta Limited                                                                                                                                Malta Stamaktier 100

Kambi Spain plc Malta Stamaktier 100

Sports Information Services Limited Malta Stamaktier 100

Kambi Services Limited Storbritannien Stamaktier 100

Kambi Sweden AB Sverige Stamaktier 100

Global Technology & Sports Limited British Virgin Islands Stamaktier 100

Kambi Philippines Inc.  Filippinerna  Stamaktier 100

Kambi Sports Solutions (Alderney) Limited Alderney Stamaktier 100

Kambi Australia Pty Ltd (dormant)                                                                                                    Australien Stamaktier 100

17	 Kundfordringar	och	övriga	fordringar

2014
€000

2013
€000

Kundfordningar 3,236 991

Övriga fordringar 2,057 2,957

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2,020 1,205

7,313 5,153

18	 Likvida	medel
Likvida medel som ingår i kassaflödesrapporten består av följande belopp i rapport  
över finansiell ställning:

2014
€000

2013
€000

Banktillgodohavanden 23,155 3,008

Likvida medel i kassaflödesrapporten 23,155 3,008
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19	 Leverantörsskulder	och	övriga	skulder

2014
€000

2013
€000

Leverantörsskulder 478 697

Övriga skatter och sociala avgifter 470 309

Övriga skulder 271 131

Periodisering och förutbetalda intäkter 4,552 3,966

5,771 5,103

20	 Övriga	finansiella	skulder

2014
€000

2013
€000

Konvertibel 7,149 –

Upplåning från närstående – 11,919

Minus det belopp som förfaller till betalning inom 12 månader – 11,919

Belopp som förfaller till betalning efter 12 månader 7,149 –

Konvertibel
En konvertibel på €7 500 000 utfärdades den 23 maj 2014 av Kambi Group plc till ett av Unibet Group plc helägt dotterbolag, 
med återbetalning den 1 januari 2019. Beloppet som anges ovan har diskonterats över 4.61 år med en ränta på 4,3 %, vilket är 
räntan på ett motsvarande riskinstrument som inte är en konvertibel. Skillnaden mellan konvertibelns faktiska belopp och värdet 
ovan klassificeras inom andra reserver. Den effektiva räntan på konvertibeln är 3 %. Vid konvertering skulle antalet aktier som 
ska emitteras bestämmas genom Kambis genomsnittliga aktiekurs under perioden före konvertering.

Upplåning	från	närstående
Upplåning från närstående refererar till ett  lån från ett av Unibet Group plc helägt dotterbolag, avsett att förstärka 
rörelsekapitalet, till en ränta på 3,5 % över den månatliga EURIBOR-räntan. Lånet återbetalades till fullo under 2014. 
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21	 Övriga	skulder

Nettoskulder	för	anställdas	förmånsprogram
2014
€000

2013
€000

Pensionsplaner tidigare anställda på Filippinerna 20 –

Summa 20 –

Koncernen gör avsättningar för anställdas pensionsförmåner på Filippinerna. Denna plan styrs av anställningslagarna 
i Filippinerna, som kräver att pensionsförmåner ska betalas. Nivån på förmånerna beror på anställningstid och lön vid 
pensionsåldern och motsvarar en halv månadslön för varje tjänsteår och där sex månader eller mer betraktas som ett år.

Koncernen har använt aktuarien Institutional Synergy, Inc. med säte i Filippinerna för att fastställa den aktuella skulden.  
Avgiften som betalades till aktuarien för dessa tjänster under 2014 var €1000 (2013: 0). 

Följande tabeller sammanfattar nettopensionskostnaden som redovisas i resultaträkningen, samt pensioner  
och belopp som redovisas i rapporten över finansiell ställning:

Nettoskulder	förmåner	(redovisade	i	resultaträkningen)
2014
€000

2013
€000

Nuvarande avgifter 6 –

Räntekostnader för pensionsförmåner 1 –

7 –

Rörelser	i	förmånernas	nuvarande	värde
(FNV)

2014
€000

2013
€000

FNV vid årets början – –

Nuvarande avgifter 6 –

Räntekostnader 1 –

Aktuariella förluster beroende på:

Erfarenhetsbaserade justeringar 6 –

Ändringar i finansiella antaganden 7 –

FNV vid årets slut 20 –

De viktigaste antagandena för att fastställa pensionsåtaganden för Koncernen visas nedan:

Aktuariella	antaganden 2014

Räntenivå 4,61	%

Löneökningstakt 3,00	%

Dödlighet 1994	GAM

Omsättningshastighet Skala

Personal

Antal förmånstagare 121

Total årlig ersättning €000 1,067

Genomsnittlig årlig ersättning €000 9

Medelålder 27.33

Genomsnittliga anställningsår 2.11

Genomsnittligt förväntat antal kommande anställningsår 4.00

Koncernbokslut 
Fortsättning

4 Kambi Group plc
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Kvantitativ känslighetsanalys för väsentliga antaganden  
per den 31 december 2014 enligt nedan:

Diskonteringsränta
Aktuellt

Värde

5,61 % 15

4,61 % (Faktisk) 20

3,61 % 25

Löneökningstakt

	
Aktuellt

Värde

4 % 25

3 % (Faktisk) 20

2 % 15

22	 Uppskjuten	skatt
Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader enligt balansräkningsmetoden med hjälp av en huvudskattesats  
på 35 % (2013: 35 %). Följande uppskjutna skatteskulder och skattefordringar (före kvittning) redovisas av Koncernen,  
med justeringar under innevarande och föregående rapportperiod:

2012
€000

Årets
justering

€000
2013
€000

Årets
justering

€000
2014
€000

Ej utbetalade vinstmedel – – – 179 179

Materiella anläggningstillgångar 32 181 213 (67) 146

Orealiserade valutakursdifferenser – 130 130 (189) (59)

Skatteförluster – 131 131 (131) –

Övrigt (199) 225 26 8 34

(167) 667 500 (200) 300

Vissa uppskjutna skattefordringar och skulder kan kvittas om det finns en legal rätt för detta och när uppskjutna skatter och 
skulder hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma skattemyndighet på antingen samma skattesubjekt eller på olika 
beskattningsbara enheter där det finns en avsikt att reglera saldona på nettobasis.

Justeringarna för året är enligt följande: 

2014	
€000

2013
€000

Ändrad intäkt för året (203) 667

Valutaomräkning 3 –

(200) 667

Följande betalningar är förväntade bidrag till den 
förmånsbestämda planen under de kommande åren:

2014
€000

Mindre än 1 år –

Mer än 1 år till 5 år –

Mer än 5 år till 10 år –

Mer än 10 år till 15 år –

Mer än 15 år till 20 år 11

Mer än 20 år 630

Den genomsnittliga löptiden på definierade förmånsplanen  
vid utgången av rapportperioden är 27,07 år.

Följande är en analys av uppskjutna skattebalanser 
(efter kvittning) för redovisningsändamål:

2014	
€000

2013
€000

Uppskjutna skattefordringar 424 500

Uppskjutna skatteskulder (124) –

300 500

4Årsredovisning 2014



23	 Aktiekapital	och	Överkurs

2014
€000

2013
€000

Godkända

1 000 000 000 ordinarie Stamaktier på €0,001 st – 1,000

750 000 000 ordinarie A-aktier på €0,003 st 2,250 –

250 000 000 ordinarie B-aktier på €0,003 st 750 –

Emitterade	och	fullt	betalda

19 974 500 ordinarie Stamaktier på €0,001 st – 20

19 974 500 ordinarie B-aktier på €0,003 st 60 –

9 766 697 ordinarie B-aktier på €0,003 st 29 –

89 20

Överkurs

Överkursfond 53,273 29,779

I april 2014 beslutades följande med hänsyn till bolagets aktiekapital:

i) Att splitta det godkända aktiekapitalet i bolaget och ändra det nominella värdet av tillåtet aktiekapital från €1 000 000 
fördelat på 1 000 000 000 Stamaktier med ett nominellt värde på €0,001 styck, till 750 000 000 ordinarie A-aktier med  
ett nominellt värde på €0,003 styck samt 250 000 000 ordinarie B-aktier med ett nominellt värde på €0,003 styck.

ii) Att ändra det nominella värdet av samtliga nu utgivna aktier från 0,001  till  0,003 genom att kapitalisera det nödvändiga 
beloppet av €39 949 från överkursfonden.

iii)  Att stämpla om samtliga 19 974 500 ordinarie stamaktier till B-aktier till ett nominellt värde av €0,003 st.

I maj 2014 emitterades 9 766 697 nya B-aktier av koncernen i en nyemission riktad till befintliga aktieägare före Koncernens 
notering. Det totala emitterade aktiekapitalet efter nyemissionen består av 29 741 197 B-aktier, envar med ett kvotvärde om 
€0,003 (2013: €0,001). Inga ordinarie A-aktier har utfärdats.

Den totala emissionslikviden var €23 755 537, varav €29 300 var en ökning av aktiekapitalet och €23 726 237 var en  
ökning av överkursen. Kostnader på €192 000 i samband med nyemissionen kvittades mot denna ökning av överkursen.

Koncernbokslut 
Fortsättning

0 Kambi Group plc
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24	 Aktierelaterade	ersättningar

Koncernen har ett aktierelaterat ersättningsprogram såsom anges i denna not. Inga optioner inom programmet har lösts in. Den 
totala kostnaden för året avseende personalens aktierelaterade ersättningssystem var €39 000 (2013: €40 000), alla hänförbara 
till betalningstransaktioner för aktierelaterade ersättningar.

Informationen nedan avser ett optionsprogram som drivs av Kambi Group plc, till förmån för anställda i Koncernen.

Kambi	Group		Executive		share	Options	Plan
Kambi Group  Executive  share Option Plan (ESOP) introducerades i december 2013. Inom ramarna för systemet, kan styrelsen 
tilldela optioner avseende aktier i Koncernen till anställda i varje enhet inom Kambi Group.

Optioner har normalt ett fast inlösenpris likställt med 130 procent av aktiens genomsnittsvärde, baserat på en extern värdering. 
Optioner i programmet tilldelas vanligen anställda i en ledande ställning. Optioner kan normalt lösas in enligt ett schema 
som anges vid tilldelningen och löper ut senast tio år efter tilldelningen. Optioner kan endast lösas in förutsatt att vissa 
prestationskrav är uppfyllda och personen ifråga är fortsatt anställd.

Ersättningar som gjorts under ESOP värderas enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell. Det verkliga värdet per option 
och de antaganden som används i beräkningen är följande. Lösenpriset för optionerna sattes i GBP eftersom detta var den 
funktionella valutan i Unibet Group plc, som var ägare av koncernen vid tilldelningstidpunkten.

Tilldelningsdag 
14	dec	

2013

Inlösenpris GBP 1.23

Antal anställda 53

Aktier i programmet 961,000

Intjänandeperiod (år) 3

Förväntad volatilitet % 21

Optionens löptid (år)  10

Förväntad löptid (år) 3.50

Riskfri ränta  % 1.23

Förväntad utdelning uttryckt som direktavkastning % 0

Faktiskt värde per option GBP 0.08

Den förväntade volatiliteten är baserad på standardavvikelsen för Unibet-koncernens aktiekurs under ett år, före 
tilldelningsdagen. Under 2013 var Kambi-koncernen inte börsnoterade och därför användes Unibet-koncernens  
aktiekurs för att beräkna den förväntade volatiliteten. Den riskfria avkastning som tillämpas i ESOP-programmet  
är den uppskattade implicita riskfria räntan under optionernas löptid, baserad på den treåriga ränta som sätts  
av Riksbanken vid tidpunkten för varje tilldelning.  

1Årsredovisning 2014



24	 Aktierelaterade	ersättningar	fortsättning

En sammanställning av optionerna under året till den 31 december 2014 visas nedan:

2014
Antal

2014
Vägt 

genomsnitts-
pris 
GBP

2013
Antal

2013
Vägt

genomsnitts-
pris 
GBP

Utestående 1 januari 961,000 1.23 – –

Inlöst        – – – –

Tilldelat – – 961,000 1.23

Förfallna – – – –

Utestående	31	december																																																																																																	 961,000 1.23 961,000 1.23

Den viktade genomsnittliga kvarvarande löptiden per den 31 december 2014 var 9 år (2013: 10 år).

Utspädningseffekt: Inga aktieoptioner har förfallit eller annullerats under 2014 (2013: 0). Om samtliga optioner utnyttjas fullt 
ut kommer det nominella aktiekapitalet i koncernen att öka med sammanlagt högst €2 883 (2013: €961) genom utfärdandet av 
maximalt  961 000 ordinarie aktier (2013: 961 000) motsvarande 3,2 % (2013: 4,8 %) av det nominella aktiekapitalet i Koncernen.

25	 Övriga	andelar	och	reserver

Aktierelaterad 
ersättningsreserv

€000

Definierade 
förmåner

€000
Konvertibler

€000

Kapital-
tillskott

€000
Summa

€000

Per	1	januari	2013	 78 – – 63 141

Kostnad aktierelaterade ersättningar för året 40 – – – 40

Valutakursdifferenser 2 – – (2) –

Per	31	december	2013	 120 – – 61 181

Kostnad aktierelaterade ersättningar för året                                  39 – – – 39

Konvertibelemission – – 399 – 399

Faktiskt resultat för året – (13) – – (13)

Valutakursdifferenser 2 – – (2) –

Per	31	december	2014 161 (13) 399 59 606

Aktierelaterade	ersättningar
Den aktierelaterade ersättningsreserven används för att 
redovisa värdet av egetkapitalreglerade aktierelaterade 
ersättningar som ges till anställda, inklusive ledande 
befattningshavare, som en del av deras ersättningspaket. 

Definierade	förmåner
Den förmånsbestämda pensionsreserven används för 
att redovisa alla aktuariella resultat från anställdas 
förmånsprogram.

Konvertibelandelar
Den konvertibla aktiereserven täcker egetkapitalandelen av 
de emitterade konvertibla skuldebreven. Skulddelen avspeglas  
i övriga finansiella skulder. 

Kapitaltillskott
Kapitaltillskottet är osäkrat och räntefritt och återbetalas 
endast på koncernens initiativ.

Koncernbokslut 
Fortsättning
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26	 Omräkningsreserv

2014
€000

2013
€000

Ingående balans (115) 2

Ändringar under året (64) (117)

Utgående balans (179) (115)

Omräkningsreserven för Koncernen omfattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländska kontanter, 
leverantörsskulder och kundfordringar. Denna reserv delas inte ut.

27	 Resultat	per	aktie
Resultat per aktie innan utspädning beräknas genom att dividera årets resultat, efter justering, hänförligt till ägare av stamaktier 
i moderbolaget med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under året. 

Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att dividera årets resultat, efter justering, hänförligt till ägare av stamaktier 
i moderbolaget med ett genomsnittligt antal utestående stamaktier under året, justerat för utspädningseffekten av potentiella 
stamaktier.

Följande avspeglar intäkter och aktiedata som används vid beräkning före och efter utspädning:

2014
€000

2013
€000

Resultat hänförligt till ordinarie aktieägare 967 (18,716)

Resultat hänförligt till ordinarie aktieägare justerat för utspädningseffekt 967 (18,716)

2014
€000

2013
€000

Vägt genomsnittligt antal aktier för grundläggande resultat per aktie 26,016 19,975

Utspädningseffekter från:

Aktieoptioner 476 –

Vägt genomsnittligt antal aktier justerat för utspädning 26,492 19,975

Resultat	per	aktie

Ordinarie 0.037 (0.937)

Utspädd 0.037 (0.937)

Konvertibeln har undantagits från beräkningen av resultat per aktie eftersom den anses anti-utspädande. 
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28	 Upplysningar	om	närstående
Under året har Koncernen genomfört transaktioner med närstående som anges nedan.

Fram till maj 2014 var Koncernen en del i Unibet Group plc. Därför anses alla företag som ingår i Unibet-koncernen  
vara närstående fram till detta datum eftersom dessa företag också ytterst ägs av Unibet Group plc.  
Därefter är Unibet Group plc inte längre en närstående och transaktioner ingår inte i denna not.

Affärstransaktioner med systerbolag i Unibet-koncernen genomfördes på armlängds avstånd och visas nedan. 

Summorna som är utestående i slutet av 2013, till följd av affärer med ett systerföretag i Unibet ,  
redovisas inom upplåning från närstående i not 20.

För mer information om ersättning till styrelse och ledande befattningshavare hänvisas till rapporten på sidan 24.

Aktivitet 
närstående

€000

2014
Summa

 aktivitet
€000 %

Aktivitet 
närstående

€000

2013
Summa 

aktivitet
€000 %

Intäkter:

Transaktioner med närstående:

Övriga närstående 8,678 16,996

8,678 36,017 24 16,996 21,147 80

Administrationskostnader:

Transaktioner med närstående:

Övriga närstående (357) (364)

(357) (33,176) 1 (364) (28,447) 1

Finansiella	kostnader:

Transaktioner med närstående:

Övriga närstående (130) (372)

(130) (315) 41 (372) (372) 100

Koncernbokslut 
Fortsättning
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30	 Kapitalåtaganden
Det fanns inga kapitalåtaganden per den 31 december 2014 eller 31 december 2013.

31	 Ansvarsförbindelser
Det fanns inga ansvarsförbindelser per den 31 december 2014 eller 2013.

29	 Operationell	leasing

2014
€000

2013
€000

Redovisade kostnader under året 1,291 1,313

1,291 1,313

Vid utgången av rapportperioden hade Koncernen utestående åtaganden enligt icke uppsägningsbara operationella 
leasingavtal, som förfaller enligt följande:

2014
€000

2013
€000

Inom ett år 1,303 1,259

Mellan ett och fem år 772 1,180

Över fem år – –

2,075 2,439

Utgifter inom operationella leasingavtal representerar hyror som ska betalas av Koncernen för vissa byggnader. Leasing 
förhandlas och hyror fastställs för en genomsnittlig löptid på två år. Det finns inga framtida sammanlagda minimiavgifter 
för leasing av ej uppsägningsbara operationella leasingavtal som ska betalas efter fem år.

Årsredovisning 2014



32	 Finansiell	riskhantering

Finansiella	riskfaktorer
Koncernens verksamhet utsätter den för en mängd potentiella 
finansiella risker: marknadsrisk (inklusive  utländsk valutarisk 
och ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens 
övergripande strategi för riskhantering, som täcker 
riskexponeringen för samtliga koncernföretag, fokuserar 
på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och 
eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter 
på koncernens finansiella resultat.

Exponeringen för risk och hur risker uppstår, tillsammans 
med mål, politik och metoder för att hantera och mäta dessa 
risker beskrivs mer i detalj nedan. Målen, metoderna och 
processerna för hantering av finansiella risker och de metoder 
som används för att mäta dessa risker är föremål för ständig 
förbättring och utveckling.

(i)	Marknadsrisk
Marknadsrisk är risken att Koncernen förlorar pengar på sin 
verksamhet till följd av ogynnsamma utfall för de evenemang 
som man erbjuder odds på. Koncernen har antagit särskilda 
riktlinjer för riskhantering som reglerar den maximala 
risknivån för varje sport eller evenemang som man erbjuder 
odds på. Resultaten för de mest populära lagen i de större 
fotbollsligorna utgör den övervägande marknadsrisken. 
Genom diversifiering, vilket är viktigt för koncernens 
verksamhet, sprids risken över ett stort antal evenemang och 
sporter. Kambis Regelansvariga är ansvarig för den dagliga 
övervakningen av marknadsrisken. I ansvaret ligger också att 
ge råd till oddssättarna och riskhanterarna om lämpliga nivåer 
för vissa händelser. Kambis Regelansvariga bedömer risknivåer 
för enskilda evenemang liksom i ett längre perspektiv. 
Koncernen övervakar kontinuerligt sina riskgränser för 
varje operatör och slutanvändare.

Koncernen verkar internationellt och man är utsatt för att 
valutarisker uppstår från olika valutaexponeringar, framför 
allt när det gäller euron. Valutarisker uppstår genom 
transaktioner och andra händelser och redovisade tillgångar 
och skulder. Koncernen har ett kassainflöde i en rad olika 
valutor; ytterligare valutarisk hanteras genom kortsiktiga 
deponeringar i de huvudsakliga kassautflödena.

Koncernen är utsatt för risken att det verkliga värdet eller 
framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på 
grund av ändrade marknadsräntor. Koncernen hanterar denna 
risk genom att förhandla fram fast ränta på sina lån. Dessutom 
hålls en stor del av Koncernens likvida medel i kortsiktiga 
deponeringar för att ha nödvändig likviditet.

ii)	Kreditrisker
Med kreditrisker avses risken att en part i ett finansiellt 
instrument kommer att orsaka en ekonomisk förlust för den 
andra parten genom att underlåta att fullgöra en skyldighet.

Finansiella tillgångar som eventuellt kan utsätta Koncernen 
för koncentrationer av kreditrisker består huvudsakligen av 
fordringar och banktillgodohavanden. Ett undantag kan göras 
för osäkra fordringar om det finns en identifierad förlust 
som, baserat på tidigare erfarenheter, visar att kassaflödet 
inte kan återställas. Kreditrisker avseende kundfordringar 
är begränsade på grund av rutiner för kreditkontroll. 

Vidare innefattar gäldenärsbasen ett antal kunder,  
vilket minskar riskkoncentrationen.

Likvida medel på bank placeras hos olika tillförlitliga 
finansiella institutioner.

(iii)	Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att ett företag får svårigheter att 
anskaffa medel för att möta åtaganden förknippade med 
finansiella instrument. Koncernen övervakar och hanterar 
risken genom att upprätthålla tillräckliga likvida medel 
och genom att övervaka tillgången på medel för att möta 
åtaganden förknippade med finansiella instrument och 
genom att upprätthålla goda bankrelationer. 

Kapitalriskhantering
Koncernens mål med kapitalhantering är:

— att skydda sin förmåga att fortsätta som en going  
concern; och

— att maximera avkastningen till intressenterna genom 
optimering av skulder och eget kapital.

Det primära målet för Koncernens kapitalhantering är att 
upprätthålla en stark kreditvärdighet och sunda kapitalnivåer 
för att stödja sin verksamhet och maximera aktieägarvärdet.

Kapitalstrukturen i Koncernen består av skuld, likvida medel 
och poster som redovisas i eget kapital i koncernens rapport 
över finansiell ställning.

Koncernens styrelse hanterar och justerar kapitalstrukturen, 
för att möta förändringar i de ekonomiska villkoren. 
Kapitalstrukturen granskas löpande. Baserat på 
rekommendationer från styrelsen, balanserar Koncernen 
sin övergripande kapitalstruktur genom utbetalningar av 
utdelningar, nyemissioner, frågan om nya lån eller inlösen 
av befintliga skulder. 

Verkligt	värde	hos	finansiella	instrument
Det redovisade värdet på Koncernens finansiella tillgångar 
och skulder uppskattas till deras verkliga värden vid årets slut.

33		Första	gången	IFRS	tillämpas
Övergång till IFRS skedde 1 januari 2013. Koncernen 
använde IFRS 1 First-time Adoption of International Financial 
Reporting Standards under upprättandet av den första 
koncernredovisningen enligt IFRS. Eftersom alla bolag i 
Koncernen tidigare var en del av Unibet Group plc, som redan 
rapporterar enligt IFRS, var de finansiella rapporterna redan 
harmoniserade, förutom undantagen nedan:

Vid övergången till IFRS 1 tillåts vissa undantag från fullständig 
retroaktiv tillämpning av IFRS. Koncernen har tillämpat 
följande valfria undantag:

i) Koncernen har bedömt ackumulerade omräkningsdifferenser 
för utländska verksamheter vid tidpunkten för övergång 
till noll. Justeringar för att verkställa detta redovisas mot 
ingående eget kapital. Efter tidpunkten för övergången 
är omräkningsdifferenser som uppstår vid omräkning av 
utländska verksamheter redovisade i övrigt totalresultat och 
ingår i en omräkningsreserv i eget kapital (se not 26).

Koncernbokslut 
Fortsättning
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Bolagsstämma och Bolagsinformation

Aktieägarna i Kambi Group plc inbjuds att delta i 
bolagsstämman tisdagen den 19 maj 2015 kl 17.00 CET 
i Phoenician suite på The Westin Dragonara Resort, 
Dragonara Road, St. Julian’s, STJ 3143 Malta.

Rätt	att	delta
Aktieägare i Kambi Group plc som önskar delta på 
bolagsstämman ska dels vara införda hos Euroclear Sweden  
AB fredagen den 8 maj 2015 och dels anmäla sin avsikt att  
delta i årsstämman senast klockan 17.00 CET torsdagen  
den 14 maj 2015.

För att äga rätt att delta vid bolagsstämman måste aktieägare 
som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt inregistrera 
aktierna i eget namn senast den 8 maj 2015.

Anmäl	ditt	deltagande:
Via e-mail på:
agm@kambi.com

Eller via brev till:
Head of Investor Relations
Anna-Lena Åström
Kambi Group  plc
Level 3, Quantum House
Abate Rigord Street
Ta’ Xbiex XBX1120
Malta

Finansiell	kalender	
29 april 2015  1:a Kvartalsrapport
19 maj 2015  Bolagsstämma
5 augusti  2015  2:a Kvartalsrapport
4 november 2015  3:e Kvartalsrapport
10 februari 2016  4:e Kvartalsrapport

Företagsinformation
Säte:
Level 3, Quantum House
Abate Rigord Street
Ta’ Xbiex XBX1120
Malta

Certifierad	rådgivare:
Redeye AB, Stockholm

Bolagsjurist:
Maureen Ehlinger

Revisorer:
Mazars Malta
Sovereign Building,  
Zaghfran Road 32
Attard  ATD 9012
Malta

Företagets	webbsida:
kambigroupplc.com 

Årsredovisning 2014
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A

Avkastning	på		
totalt	kapital	
Rörelse resultat plus 
finansiella intäkter i procent 
av balansomslutningen 
(=totala tillgångar)

B

B2B	
Business-to-Business –  
Varor och tjänster  
mellan företag

B2C
Business-to-Consumer – 
Varor och tjänster mellan 
företag och konsumenter

E

EBIT	
Rörelseresultat, dvs 
företagets vinst före  
räntor och skatt

EBIT	margin	
Rörelseresultat i procent  
av omsättningen

EBITDA	
Rörelseresultat före räntor, 
skatter, nedskrivningar  
och avskrivningar 

G

Genomsnittligt		
antal	anställda		
Medelantalet anställda 
baserat på antalet anställda 
vid varje månadsskifte

Gross	Gaming	Revenue	
(GGR)		
Spelöverskott, dvs det  
satsade beloppet minus 
vinsten tillbaka till spelarna 

I

Intäkter			
Intäkter från Kambi’s  
kunder som bygger på  
fasta och rörliga element 

K

Kunder	
B2C-operatör till vilken  
Kambi tillhandahåller  
tjänster

Kassaflöde	per	aktie	
Nettoökning/(minskning) 
av likvida medel, dividerat 
med antalet stamaktier på 
balansdagen

L

Live	betting	
Odds satta och spelade  
på ett event under  
eventets gång

N

Nettokassaflöde
Totalt kassaflöde minus 
skulder vid periodens slut

O

Operatör	
B2C-speloperatör

Operatörsomsättning		
och	Marginalindex	
Detta index visar Kambi’s 
operatörers omsättning 
och marginal baserat 
på den totala insatsen 
och utbetalningar av  
deras spelare

P

Pre-match	odds		
Odds satta och spelade  
innan starten av ett event

R	

Rörelsemarginal		
Resultatet från den löpande 
verksamheten i procent av 
omsättningen

Resultat	per	aktie		
Totalt eget kapital dividerat 
med antalet stamaktier  
på balansdagen

Resultat	per	aktie,		
fullt	utspädd		
Resultatet efter skatt justerat 
för eventuella effekter av 
eventuella utspädande 
stamaktier dividerat med 
det viktade genomsnittliga 
antalet stamaktier efter full 
utspädning under perioden

S

Soliditet/tillgångar
Totalt eget kapital i procent 
av balansomslutningen

Sportsbook	
En plattform där spel  
på idrottsevent och  
andra evenemang  
placeras och accepteras

T

Totalt	kapital	
Totalt kapital är lika med 
eget kapital som beskrivs i 
koncernens balansräkning, 
plus nettoskuld (innefattande 
den totala lånestocken minus 
likvida medel)

W

Vägt	genomsnitt	
Antal aktier beräknade  
som ett vägt genomsnitt  
av antalet utestående 
stamaktier under året

Vägt	genomsnittligt	antal	
aktier,	efter	full	utspädning
Beräknat som ett vägt 
genomsnitt av antalet 
utestående och potentiellt 
utestående  stamaktier under 
året (dvs inklusive effekten av 
att unyttja alla aktieoptioner)
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