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Styrelsen och den verkställande direktören för MindArk PE AB (publ) får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK). Om inte annat särskilt anges, redovisas
alla belopp i hela SEK.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bolaget utvecklar och driver Entropia Universe och Entropia Platform. Entropia Universe är ett
tredimensionellt virtuellt universum av planeter med olika teman och verksamheter. Det är ett
universum för underhållning, social gemenskap, investeringar och handel. Programvaran
tillhandahålls globalt och avgiftsfritt med möjlighet att spendera pengar i universumet för alla med
tillgång till internet och PC.
Entropia Platform är den tekniska plattform som driver Entropia Universe. Plattformen delas med
partners som utvecklar eget unikt spelinnehåll i Entropia Universe.

Marknad och konkurrens
Året 2020 har kommit att påverka Sverige och världen på många sätt. Flera branscher har
drabbats hårt av pandemin och människor har förlorat sina arbeten.
Dataspelsbranschen tillsammans med andra hemmaunderhållningsbranscher har däremot klarat
sig bra eller t.o.m. bättre än förväntat under denna period. I och med att världen stängde ner,
många jobbade hemifrån och barn inte gick i skolan så har det på flera håll rapporterats att
dataspelsföretagen både inom och utanför Sverige har gynnats.
MindArk med Entropia Universe är inget undantag. Bolaget noterade att framförallt under kvartal
2, 2020 kom många tidigare användare, som inte varit aktiva på länge, återigen hittat tillbaka till
Entropia Universe. Många av dessa har fortsatt vara aktiva användare.
Dataspelsbranschen i stort är fortsatt ett av de snabbast växande segmenten inom digitala
medier. Branschens omsättning år 2020 ser ut att landa på 174,9 miljarder USD enligt Newzoo
(oktober 2020), vilket är en ökning på 19,6 % mot 2019 och prognosen för år 2021 är att
omsättningen kommer öka till mer än 189 miljarder USD, även det enligt Newzoo (december
2020).
MindArk har ingen direkt konkurrent inom sitt segment tredimensionellt virtuellt universum med en
verklig ekonomi. Det segment som ligger närmast till hands att jämföra med MindArks
verksamhet är MMO (MMO = Massively Multiplayer Online game). Väljer man att jämföra med
detta segment så konkurrerar MindArk med andra stora och globala aktörer. Det största
onlinespelet i västvärlden är Blizzards World of Warcraft, men det finns också hundratals miljoner
spelare i många andra spel. PC, som plattform, ökade omsättningen med 6,2 % år 2020 mot
föregående år och behåller en redan stark ställning. PC plattformen stod för 22 % av branschens
omsättning 2020 enligt Newzoo (oktober 2020). World of Warcraft är fortfarande det största MMO
spelet enligt bestreamer.com och mmo-population.com.
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MindArks differentiering
Faktorer som skiljer MindArk och Entropia Universe från konkurrenterna är främst spelets virtuella
ekonomi med mikrotransaktioner och den egna virtuella valutan PED som har fast värde mot
USD, samt möjligheten för deltagare att både sätta in och ta ut riktiga pengar på ett säkert sätt.
En kompletterande differentiering jämfört med konkurrenterna på marknaden är planetpartnermodellen, där MindArk låter andra företag bygga egna planeter i Entropia Universe och att
MindArk delar intäkterna med sina planetpartners.
MindArk har mer än 18 års erfarenhet av att utveckla och driva teknologi för virtuell ekonomi i
interaktiv 3D-miljö på internet. Idag erbjuder MindArk säkra mikrotransaktioner för många
deltagare som interagerar i realtid med varandra online via PC. Med Entropia Platform har
MindArk en ledande position i världen.

MindArk och dess dotterbolag
MindArk är moderbolag i en koncern med tre dotterbolag. Moderbolaget samt de tre
dotterbolagen, Entropia Universe AB, Planet Calypso AB och Green Fund Finance Sweden AB,
finns alla i Göteborg.
Planet Calypso AB drev och utvecklade Planet Calypso, den första planeten i Entropia Universe.
Både drift och utveckling sker nu från en avdelning på moderbolaget. Dotterbolaget Entropia
Universe AB hanterade tidigare stora delar av kundsupport och drift av Entropia Universe. Från
maj 2012 används bolaget främst i marknadsföringssyfte.
Green Fund Finance Sweden ABs affärsidé är att bli förstahandsvalet för finansiering av innovativ
grön teknik genom att erbjuda en konkurrenskraftig solid finansieringslösning.

Medarbetare
MindArk har under året haft i genomsnitt 46 medarbetare varav sex kvinnor.
Bolagets verkställande direktör är sedan december 2017 Henrik Nel Jerkrot. Andra ledande
befattningshavare inom bolaget är Magnus Eriksson (vice VD), Mats Kling (IT-chef), David
Simmonds (affärsutvecklingschef), Malin Gustafsson (personalansvarig) och Gunilla Krogh
(ekonomichef).
Aktien
Aktien är onoterad och totala antalet aktier är 157 623 125 stycken. Ägarbild:
Aktieägare
Tetiana Karunna
C-G Bothén AB
Övriga ungefär 900 stycken
Totalt
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Viktiga händelser under verksamhetsåret
MindArk har under 2020 anpassat organisationen och arbetssättet till följd av COVID-19
pandemin. Främsta fokus har legat på kontinuerliga förbättringar av spelupplevelsen som gör
bolaget bättre rustat för att möta framtidens användare.
Uppdatering av Tiersystemet: MindArk har tagit till sig feedback gällande Tiersystemet som finns
i Entropia Universe. Detta system uppdaterades för att göra systemet mer tillgängligt för
användarna. Effekten av denna uppdatering är att fler användare engageras och använder
systemet jämfört med tidigare.
Mutantäventyr: Det mutantäventyr som släpptes och mottogs väl i Entropia Universe under 2019
har vidareutvecklats under 2020 där den andra delen har blivit tillgänglig för användarna. De har
kunnat upptäcka ett övergivet laboratorium som de mytomspunna Calamusoidmutanterna tagit
över. Den tredje delen i äventyret kommer att fortsätta utvecklas under första halvåret 2021.
Uppdatering av ljud: Både ljud och musik inne i Entropia Universe har uppdaterats för att öka
spelupplevelsen för användarna.
Lansering av Release Videos: Under 2020 har MindArk producerat videos i samband med nya
releaser/uppdateringar för Entropia Universe. I klippen intervjuas olika personer från bolaget för
att ge sin syn och tankar kring vad som har blivit tillgängligt för användarna.
Planetpartners
Planet Next Island - År 2020 startade försäljningen av Ancient Greece, ett område som Next
Island bedriver, varje del säljs för 10 PED (1 USD) och ägarna får intäkter från aktiviteten i Ancient
Greece.
Planet Arkadia - Har under 2020 fortsatt att utveckla sin planet samt tillhörande måne. Arkadia
Moon, har fortsatt sin försäljning av deeds till användarna och de som innehar deeds får del av
intäkterna som genereras på månen.
Planet Toulan – Beladcom, företaget bakom planeten Toulan, har ingått avtal om ett samarbete
med Virtualsense, som sedan tidigare driver Monria. Virtualsense har tagit över utvecklingen av
Planet Toulan och har även börjat att marknadsföra Planet Toulan.
Planet Cyrene - Har ökat sin utvecklingstakt av planeten under 2020, vilket har gett planeten
betydligt fler användare.
Planet Rocktropia - Fortsätter att tillgodose sina Rock- och Zombie-temakunder.

Oförbrukade användarmedel tillika spelarskulden
Spelarskulden, det vill säga oförbrukade användarmedel, ökade från 113,9 miljoner PED till 128,9
miljoner PED, en ökning på 15 miljoner PED. Den totala skulden ökade dock inte i SEK då
växelkursen SEK/USD har minskat från 9,32 SEK/USD vid förra årsskiftet till 8,19 SEK/USD sista
december 2020 (10 PED=1 USD). Det resulterade i att skulden minskade med 0,5 miljoner i SEK,
från 106,1 miljoner SEK till 105,6 miljoner SEK.
Den totala summan ”av användare ännu ej förbrukade tillgångar” är ett föränderligt belopp som
varierar med de olika aktiviteterna inom Entropia Universe. Historiska siffror visar att 27 - 35 %
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(pendlat där emellan de senaste 17 åren) av insatta medel har tagits ut av användarna. Resten
har förbrukats eller kvarstått på användarnas konton i form av inventarier eller kontanta medel i
form av den virtuella valutan PED.
Det är dock en förutsättning för fortlevnaden av Entropia Universe att MindArk betalar ut begärda
uttag och därför ska den delen av spelarskulden, som sannolikt blir ett uttag, skuldföras.
Med dessa fakta tillhands är bedömningen att den reella skulden är 33 % av den spelarskuld som
föreligger vid tidpunkten för inbokningen. Detta innebär att den reella skulden vid årsskiftet 2020
är 42,5 miljoner PED, vilket ger 34,8 miljoner SEK. Spelarskuldsavsättningar har därför vid
årsskiftet både justerats för detta samt valutajusterats.
Resultatutveckling och eget kapital
Nettoinsättningarna i Entropia Universe år 2020 slutade på 97,6 miljoner PED (90,7 miljoner SEK)
mot 74 miljoner PED (70 miljoner SEK) år 2019, vilket är en ökning med 32 % i PED. I SEK har
nettoinsättningarna ökat med 29,5 %. Om avräkning görs för insättningar avseende finansiella
köp, såsom köp av landrätter (deeds), blir siffran för år 2020 94,6 miljoner PED (87,9 miljoner
SEK) mot 2019 års siffra som var 72,2 miljoner PED (68,3 miljoner SEK). Det innebär en ökning
av nettoinsättningar i PED på 31 %. Anledningen till att nettoinsättning i SEK inte har ökat i lika
hög grad är att växelkursen mellan USD och SEK i snitt över året har varit lägre. Kursen har snittat
på 9,29 SEK/USD. Det kan jämföras mot föregående års genomsnittsväxelkurs som var 9,46
SEK/USD.
Nettoomsättningen i SEK, där även intäkter från ej aktiva konton, växlingsavgifter och förändring
av avsättning till spelarskuld ingår, uppgår till 80,3 miljoner SEK för 2020 (förra året 64,6 miljoner
SEK), en ökning med 24,3 %. Cirka 3,1 miljoner SEK (förra året 5,1 miljoner SEK) av
nettoomsättningen avser inaktiva användarkonton, det vill säga användarkonton som inte har
använts på minst ett år. Kvarvarande medel på dessa konton har bokats bort från spelarskulden
till intäkt.
Nettoomsättningen i SEK både nådde och översteg bolagets budgetmål, drygt 25 % över budget.
Flera orsaker ligger bakom. En orsak är att Entropia har optimerats för att klara fler samtidiga
användare vilket har gjort det lättare och roligare att spendera tid i Entropia. Förbrukningen i PED
har, som tidigare nämnts, ökat med 21 %, dock något mindre i SEK, dvs 18,6 %. Detta på grund
av en 1,7 % lägre kurs mellan SEK och USD i snitt under året mot föregående år. Sedan har mera
tid i hemmet på grund av Covid-19 gjort att många användare haft möjlighet att spendera mer tid
på att spela Entropia Universe än innan. En annan väsentlig orsak att en del av spelarskulden
intäktsförs när den ökar, det vill säga när användarna sätter in mer pengar än de förbrukar. Så är
fallet år 2020 och det har dessutom skett i hög grad. Då endast 33 % av spelarskulden (se
förklaring i tidigare stycken) är avsatt i balansräkningen som skuld, har resterande ökning
intäktsförts, det gav 10,4 miljoner SEK i ökade intäkter.
Bland övriga intäkter återfinns främst intäkter från försäljning av landrätter, så kallade deeds.
Revenue sharing till CLD-ägare ökade med hela 800 TSEK, från 4,8 MSEK till 5,6 MSEK, vilket är
en ökning med cirka 17 %. Inga nya Calypso Land Deeds har sålts, utan ökningen beror på en
starkt ökad omsättning på Planet Calypso.
Personalkostnader är 9 MSEK högre mot föregående år. Flera orsaker ligger bakom. En orsak är
att antal anställda har ökat under året, från 41 anställda i början av året till 48 anställda i slutet av
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året. Det har i sin tur generat högre kostnader för rekrytering. Andra orsaker är en avsättning till
Mindarkkoncernens Vinstandelsstiftelse, som är bolagets personalstiftelse, samt löneökningar.
Operativa kostnader totalt uppgår till 66,6 miljoner SEK (förra året till 57,8 miljoner SEK), en
ökning med 8,8 miljoner SEK. Förklaring återfinns i föregående stycke. Rörelseresultatet före
avskrivningar uppgår till plus 27,8 miljoner SEK (förra året plus 15,8 miljoner SEK).
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar minskade
från 11,3 miljoner SEK år 2019 till 9,5 miljoner SEK år 2020. Minskningen beror på att under 2019
blev den tidigare balanserade tillgången ComPet Game helt avskriven. Rörelseresultat efter
avskrivningar uppgår till plus 18,3 miljoner SEK (förra året plus 4,5 miljoner SEK).
Ett lån till bolagets dotterbolag Green Fund Finance Sweden AB (GFF) bedöms vara en osäker
fordran under föregående år varför ett villkorat aktieägartillskott gavs till dotterbolaget för att täcka
nedskrivningen i dotterbolaget. Detta ledde till en nedskrivning av aktier i dotterbolaget på knappt
2,3 MSEK. Under 2020 har GFF kunnat betala tillbaka lånet till moderbolaget med hjälp av aktier
i bolaget Swestep AB till ett värde av 2,3 MSEK. Därav en positiv post på resultat från andelar i
koncernföretag. Slutligen består finansiella poster av en valutakursdifferens på plus 5,3 miljoner
SEK relaterade till spelarskulden som är beskrivet i tidigare stycke.
Efter finansnetto, men före bokslutsdispositioner och skatt, uppgår resultatet till plus 25,3 miljoner
SEK (förra året minus 381 TSEK).
Kassaflöde och finansiell ställning
Under året har bolaget anskaffat materiella anläggningstillgångar för 1,5 miljoner SEK. Dessutom
har 11,6 miljoner SEK aktiverats för utvecklingsarbete för Entropia Universe och Entropia
Platform.
Bolagets likvida medel har ökat kraftigt, precis som föregående år, och uppgick vid årsskiftet till
46,7 miljoner SEK mot 24,2 miljoner SEK föregående årsskifte.
Koncernen i sammanfattning
Ingen koncernårsredovisning görs för räkenskapsåret 2020 då ingen eller ringa verksamhet har
bedrivits i dotterbolagen under året. Då koncernen är en mindre koncern finns ej heller lagkrav för
detta.

Notering av MindArks aktie
Tidpunkten för notering av MindArk-aktierna har inte fastställts, dock har bolaget fortfarande för
avsikt att notera bolaget.
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Årsstämma
Årsstämma 2020 hölls den 24 april digital på grund av Covid-19. Utöver beslut om fastställande
av föregående års räkenskaper gjordes val till styrelsen. Alla tre av styrelsens nuvarande
ledamöter, valda vid extrastämman 21 november 2019, David Simmonds, Anders Fröjd och Jan
Rasmuson, förklarade att de stod till förfogande för omval.
Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av tre ledamöter samt inga suppleanter intill att
nästa årsstämma hålls. Till styrelsens ordförande och ordinarie ledamot för tiden intill nästa
årsstämma valdes David Simmonds. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa
årsstämma nyvaldes Anders Fröjd och Jan Rasmuson.
Slutord
Flexibilitet har varit nyckelordet för 2020 där så många människors liv, företag och samhällen
förändrats till följd av pandemin. Till följd av den period av osäkerhet som COVID-19 pandemin
skapat, har MindArk under 2020 anpassat organisationens arbetssätt för att följa de riktlinjer och
rekommendationer satta av myndigheterna utan att äventyra verksamheten. Resultatet av de
justeringarna har möjliggjort ett kontinuerligt förbättringsarbete inom Entropia Universe under
hela 2020 där bolaget också satsat på utökad kommunikation med användarbasen jämfört med
tidigare.
MindArk har har under året fortsatt med nyinvesteringar i kärnverksamheten Entropia Universe.
Under 2020 har bolaget nyanställt 12 personer till kärnverksamheten för att möta de satta
ambitioner som bolaget har för de kommande åren. MindArk har under 2020 dessutom skapat de
ekonomiska förutsättningarna för att kommande år öka investeringar i plattformen, tillika
huvudprodukt Entropia Universe.
Företaget har sitt säte i Göteborg.
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
ansamlad förlust
överkursfond
årets vinst

-43 177 104
33 950 695
17 231 189
8 004 780

disponeras så att
till aktieägare utdelas
i ny räkning överföres

7 881 156
123 624
8 004 780

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.

Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter avskrivningar
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Anläggningstillgångar
Soliditet (%)

2020
80 252
18 255
25 339
17 231
128 260
58 387
72 485
47

2019
64 604
4 537
-381
-458
97 542
40 043
67 253
41

2018
62 091
6 137
2 861
619
98 206
39 392
72 921
42

2017
57 471
2 740
-864
0
94 697
37 089
78 555
41

2016
63 764
8 161
10 745
5 434
59 138
38 515
29 465
70

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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Förändring av eget kapital (Tkr)
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Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

80 252 158
11 600 783
2 539 818
94 392 758

64 604 344
8 758 660
236 340
73 599 344

-27 116 188
-39 517 245

-27 168 406
-30 588 094

-9 504 429
-76 137 862
18 254 896

-11 305 569
-69 062 069
4 537 275

4

2 252 668

-2 259 168

5

-470 182
-426
5 302 362
7 084 422
25 339 318

-1 273 598
-1 086
-1 384 029
-4 917 882
-380 607

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Valutakursdifferenser

6

Resultat efter finansiella poster
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-2 700 000
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1 562 763
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-5 408 129
17 231 189

-2 020 285
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2020-12-31

2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Entropia Platform och Entropia Universe

9

59 202 934

56 173 573

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och datorer

10

2 417 157

1 858 853

11
12

4 952 500
2 759 168
0
3 153 330
10 864 998
72 485 089

4 960 000
500 000
218 796
3 542 240
9 221 036
67 253 462

71 498
0
71 498

104 975
5 840
110 815

1 443 092
1 301 720
96 937
1 877 376
2 317 667
7 036 792

1 659 329
1 071 652
95 237
1 446 885
1 745 727
6 018 830

1 973 677

0

46 693 202
55 775 169

24 159 249
30 288 894

128 260 258

97 542 356

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

13

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar på betalningsförmedlare
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2020-12-31

2019-12-31

1 576 231
26 837 200
50 000
21 918 674
50 382 105

1 576 231
30 924 400
50 000
13 689 313
46 239 944

33 950 695
-43 177 104
17 231 189
8 004 780
58 386 885

33 950 695
-39 690 221
-457 522
-6 197 048
40 042 896

2 700 000

0

34 839 020
7 629 926
42 468 946

35 013 250
8 075 600
43 088 850

36 325

41 337

2 891 222
3 899 461
4 897 561
4 406 880
8 572 978
24 668 102

1 817 197
3 901 986
10 105
2 624 336
6 015 649
14 369 273

128 260 258

97 542 356

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter

16

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättningar för oförbrukade användarmedel
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Övriga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras
bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Utländska valutor
När valutasäkring inte tillämpas, värderas monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta till
balansdagens avistakurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens
avistakurs. Valutasäkring är inte tillämpad i årsbokslutet.
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt
aktiveringsmodellen när det gäller ComPet Game och Entropia Universe inklusive Entropia
Platform. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad
immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade
nyttjandeperiod, under förutsättning att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Entropia Platform och Entropia Universe
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Materiella anläggningstillgångar
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella
tillgångar.
Inventarier
Datorer

20 %
20 - 33,33 %

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar
tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats
eller på annat sätt upphört.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader.
Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till
sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.
Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det
lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.
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Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det
redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett
nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses
ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de
finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara
bestående och prövas individuellt.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde
på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat
med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har
beaktats.
Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekter redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den
skattesats som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna
skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan
bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga
skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan
betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period
förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång
och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
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Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga
avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida
skattemässiga överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad
och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av
en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer
klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något
ytterligare, utöver dessa avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför
de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.
Koncernförhållanden
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen
7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter avskrivningar
Resultat efter avskrivningar och jämförelsestörande poster, men före finansiella intäkter och
kostnader.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutning.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och
ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av
dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars
framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och
bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms
kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar
och skulder under nästa räkenskapsår.
Sedan halvårsskiftet 2017 är den reella delen av spelarskulden skuldförd i balansräkning (tidigare
en eventualförpliktelse) under rubriken Avsättningar. Den reella skulden bedöms vara ca 33 % av
den nominella spelarskulden.

Not 3 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda
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Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat vid avyttringar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar

2020

2019

-6 500
0
2 259 168
2 252 668

0
-2 259 168
0
-2 259 168

Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Räntor
Kursdifferenser
Orealiserade värdeförändring värdepapper

2020

2019

0
-403 410
-66 772
-470 182

-1 455 373
181 775
0
-1 273 598

2020

2019

5 334 866
-32 504
5 302 362

-837 384
-546 646
-1 384 030

Not 6 Valutakursdifferenser
Kursdifferens på förändring av spelarskulden
Övriga valutakursdifferenser

Föregående år låg valutakursdifferens på spelarskulden under noten Räntekostnader och
liknande resultatposter.
Anledning till den stora valutakursdifferensen är att bolaget har gjort en valutajustering på
spelarskulden. Kursen var vid årsskiftet 2019 9,32 SEK/USD och nu vid årsskiftet 2020 var
kursen 8,19 SEK/USD. I årsbokslutet 2019 fick bolaget en negativ valutapost i resultatet, nu blir
det i stället en positiv valutajustering på 5,3 MSEK. Anledningen är att spelarskulden har ökat
under räkenskapsåret 2020 och då blir följden att en sänkt kurs påverkar bolaget positivt.
Se mer i noten Eventualförpliktelser om spelarskulden tillika oförbrukade användarmedel.

Not 7 Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond
Förändring av överavskrivningar
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Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten skattefordran
Förändring av uppskjuten skatteskuld avseende
temporära skillnader
Totalt redovisad skatt

2020

2019

-4 522 207
-218 796

0
-2 020 285

-667 126
-5 408 129

0
-2 020 285

2020-12-31

2019-12-31

72 387 320
11 600 783
83 988 103

63 628 660
8 758 660
72 387 320

-16 213 747
-8 571 422
-24 785 169

-9 008 878
-7 204 869
-16 213 747

59 202 934

56 173 573

2020-12-31

2019-12-31

13 233 815
1 491 311

12 282 243
1 293 513
-341 941
13 233 815

Not 9 Entropia Platform och Entropia Universe
Ingående anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 10 Inventarier och datorer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 11 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn
Planet Calypso AB (publ)
Entropia Universe AB
Green Fund Finance
Sweden AB

Planet Calypso AB (publ)
Entropia Universe AB
Green Fund Finance Sweden
AB

Kapitalandel
100%
100%

Rösträttsandel
100%
100%

Antal
andelar
450 000
2 000

Bokfört
värde
3 910 000
1 000 000

85%

85%

42 500

42 500
4 952 500

Org.nr
556766-6416
556767-3594

Säte
Göteborg
Göteborg

Eget kapital
3 900 505
988 293

Resultat
-2 080
-2 240

559170-3557

Göteborg

46 415

2 256 317

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500 000
2 259 168
0
2 759 168

743 320
0
-243 320
500 000

Utgående redovisat värde

2 759 168

500 000

Not 13 Andra långfristiga fordringar
Avser reverslån enligt avtal samt lån till Mindarkkoncernens Vinstandelsstiftelse.

Ingående anskaffningsvärden
Kapitaliserad ränta
Valutaförändring
Ökn lån Mindarkkoncernens Vinstandelsstiftelse
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående värdereglering
Utgående ackumulerade värderegleringar

Utgående redovisat värde
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4 060 767
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5 582 103
-1 513 111
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-733 527

-733 527
-733 527

3 153 330
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Not 14 Varulager
Varulagret består endast av profilprodukter som säljs via en webbshop på bolagets hemsida.

Not 15 Fordringar på betalningsförmedlare
Under rubriken Fordringar betalningsförmedlare redovisas utestående fordringar på de
betalningsförmedlare bolaget samarbetar med. Saldot innehåller av betalningsförmedlare
bekräftade, men av bolaget på balansdagen ännu ej erhållna betalningar.

Not 16 Uppskrivningsfond
Belopp vid årets ingång
Avskrivning av uppskrivna tillgångar
Belopp vid årets utgång

2020-12-31

2019-12-31

30 924 400
-4 087 200
26 837 200

35 011 600
-4 087 200
30 924 400

2020-12-31

2019-12-31

8 075 600
667 126
-1 112 800
7 629 926

9 188 400
0
-1 112 800
8 075 600

35 013 250
-174 230
34 839 020

33 180 044
1 833 206
35 013 250

Not 17 Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Under året återförda belopp

Avsättningar för oförbrukade användarmedel
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar

Oförbrukade användarmedel:
Spelarskulden, det vill säga oförbrukade användarmedel, ökade från 113,9 miljoner PED till 128,9
miljoner PED, en ökning på 15 miljoner PED. Den totala skulden ökade dock inte i SEK då
växelkursen SEK/USD har minskat från 9,32 SEK/USD vid förra årsskiftet till 8,19 SEK/USD sista
december 2020 (10 PED=1 USD). Det resulterade i att skulden minskade med 0,5 miljoner i SEK,
från 106,1 miljoner SEK till 105,6 miljoner SEK.
Sedan halvårsskiftet 2017 är den reella delen av spelarskulden skuldförd i balansräkning (tidigare
en eventualförpliktelse) under rubriken Avsättningar. Den reella skulden bedöms vara 33 % av
den nominella spelarskulden. Det gör att årets avsättning är 34,8 miljoner SEK.
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Not 18 Ställda säkerheter
Avser företagshypotek hos SEB.
2020-12-31

2019-12-31

3 000 000
3 000 000

3 000 000
3 000 000

Företagsinteckning

Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
MindArk fortsätter att noga följa rekommendationer från myndigheterna gällande COVID-19
pandemin. De försiktighetsåtgärder som implementerades under 2020, däribland att majoriteten
av de anställda arbetar hemifrån har fortsatt under 2021.

Göteborg den dagen som framgår av vår underskrift

David Simmonds
Ordförande

Jan Rasmuson

Anders Fröjd

Henrik Nel Jerkrot
Verkställande direktör

Göteborg den dagen som framgår av vår underskrift
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Konstantin Belogorcev
Huvudansvarig revisor
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Namn returnerat från Svenskt BankID: David William Simmonds

Datum

David Simmonds
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: Anders Fröjd

Datum

Anders Fröjd
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: JAN RASMUSON

Datum

Jan Rasmuson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-13 10:26:05 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Henrik Nel Jerkrot

Datum

Henrik Nel Jerkrot
Leveranskanal: E-post

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige
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Namn returnerat från Svenskt BankID: KONSTANTIN BELOGORCEV

Datum

Konstantin Belogorcev
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i MindArk PE AB (publ), org.nr 556640-4769

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för MindArk PE AB (publ) för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av MindArk PE AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2020
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för MindArk PE AB
(publ).

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
MindArk PE AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för MindArk PE AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till MindArk PE AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Göteborg den dag som framgår av vår underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Konstantin Belogorcev
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige
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