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Styrelsen och verkställande direktören för Mindark PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2018.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (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.

Marknad och konkurrens
Dataspelsbranschen är fortsatt ett av de snabbast växande segmenten inom digitala medier.
Branschens omsättning år 2018 landade på 134,9 miljarder USD (not 1) vilket är en ökning på
10,9 % mot 2017 (not 2) och prognosen för år 2019 är 148,1 miljarder USD (not 1).
MindArk har ingen direkt konkurrent inom sitt segment virtuellt 3D Universum med en verklig
ekonomi. Det segment som ligger närmast tillhands 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 växer för närvarande inte, men behåller en redan stark ställning, PC
plattformen stod för 25 % av branschens omsättning 2018 (not 1).
En undersökning gjord inför Game Developer Conference (GDC) visar tydliga tecken på PC
plattformens fortsatta starka ställning inom spelbranschen då 60 % utav 4 000 (not 3) tillfrågade
ansåg plattformen som den mest intressanta.

Nothänvisningar:

Not 1:
https://newzoo.com/wp‐content/uploads/2016/03/Newzoo_2017‐2021_Global_Games_Market_Forecast_per_Se
gment‐1024x576.png
Not 2:
https://www.gamesindustry.biz/articles/2018‐12‐18‐global‐games‐market‐value‐rose‐to‐usd134‐9bn‐in‐2018
Not 3: https://www.statista.com/chart/4527/game‐developers‐platform‐preferences/
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MindArks differentiering
Faktorer som skiljer MindArk och Entropia Universe från konkurrenterna är främst spelets virtuella
ekonomi med mikrotransaktioner och egen valuta 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 olika planetpartners.
MindArk har mer än 16 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 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 skötte 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 41 medarbetare varav sex kvinnor.
Bolagets verkställande direktör är sedan december 2017 Henrik Nel Jerkrot. Andra ledande
tjänstemän inom bolaget är Magnus Eriksson (vice VD), Mats Kling (IT-chef), David Simmonds
(affärsutvecklingschef), Jan Welter Timkrans (arbetande styrelseordförande) och Gunilla Krogh
(ekonomichef).

Aktien
Aktien är onoterad och totala antalet aktier är 157 623 125 stycken. Ägarbild:
Aktieägare
Jan Welter Timkrans
C-G Bothén AB
Övriga ungefär 900 stycken
Totalt

Antal aktier
Röstandel
55 274 452 35,07 %
25 600 000 16,24 %
76 748 673 48,69 %
157 623 125
100 %
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Viktiga händelser under verksamhetsåret
MindArk har under 2018 fokuserat majoriteten av resurser och investeringar på Entropia
Universe. Huvuddelen av arbetet har bestått av tekniska uppdateringar vilka har gett en stabilare
och prestandamässigt bättre plattform och stabil grund för den framtida utvecklingen.
ComPet Game
Under 2018 beslutades det att ingen fortsatt utveckling av ComPet kommer ske. Detta baserat på
att den marknadsföringskampanj och analys som gjordes under början av 2018 visade att
produkten inte var tillräckligt konkurrenskraftig. Mindark har under 2018 undersökt möjligheterna
att ingå ett utvecklingspartnerskap, hittills utan konkreta framgångar. De existerande ComPet
Deed-ägarna erbjöds kompensation i form av möjligheten att byta in sina ComPet deeds mot
Arkadia Moon Deeds, fem ComPet Deeds mot två Arkadia Moon Deeds.
Social VR-upplevelse med stöd för mobila enheter
Under 2018 erhöll MindArk sitt sista bidrag från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) för
projektet Business-VR. Detta i samband med att projektet tillsammans med Vinnova avslutades
efter ett års löptid. Business-VR är en B2B-lösning för virtuella möten, seminarium med mera.
MindArk har under 2018 arbetat med att etablera relationer med partners där konkreta
användningsfall för produkten kan komma i bruk.
DeepToken
I december 2018 beslutade MindArk att tillsvidare bordlägga DeepToken projektet då de mål som
sattes för DeepToken inte kan nås på kort sikt.

Oförbrukade användarmedel tillika spelarskulden
Spelarskulden, det vill säga oförbrukade användarmedel, ökade under räkenskapsåret från 105,4
miljoner PED till 112,1 miljoner PED, en ökning på 6,7 miljoner PED. Den totala skulden ökade
även i SEK men i betydligt högre grad då växelkursen SEK/USD har gått från 8,23 SEK/USD vid
förra årsskiftet till 8,97 SEK/USD sista december 2018 (10 PED=1 USD). Det resulterade i att
skulden ökade med 13,7 miljoner i SEK, från 86,8 miljoner SEK till 100,5 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 30 – 35 %
(pendlat där emellan de senaste 15 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 produkten 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 2018
är 37 miljoner PED, vilket ger 33,2 miljoner SEK. Spelarskuldsavsättningar har därför vid
årsskiftet både justerats för detta samt valutajusterats.
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Resultatutveckling och eget kapital
Nettoinsättningarna i Entropia Universe år 2018 slutade på 78,5 miljoner PED (68,2 miljoner SEK)
mot 62,3 miljoner PED (53,1 miljoner SEK) år 2017, vilket är en ökning med 26 % i PED. Om
avräkning görs för insättningar avseende finansiella köp, såsom köp av landrätter (Deeds), blir
siffran för år 2018 72,7 miljoner PED (63,2 miljoner SEK) mot 2017 års siffra som var 61,4
miljoner PED (52,4 miljoner SEK). Det innebär en ökning av nettoinsättningar i PED om 18,4 %.
Ökningen är något större i SEK då växelkursen mellan USD och SEK har stigit. Den har snittat på
8,69 SEK/USD mot budgeterad kurs 8,21 SEK/USD. Det kan jämföras mot föregående års
genomsnittsväxelkurs som var 8,53 SEK/USD.
Nettoomsättningen i SEK, där även intäkter från ej aktiva konton ingår, uppgår till 62,1 miljoner
SEK för 2018 (förra året 57,5 miljoner SEK), en ökning med 8 %. Cirka 3,9 miljoner SEK (förra
året 7,3 miljoner SEK) av nettoomsättningen avser inaktiva användarkonton, det vill säga
användarkonton som inte har används på minst ett år. Kvarvarande medel på dessa konton har
bokats bort från spelarskulden till intäkt. Om ej hänsyn tas inaktiva spelarkonton utan man tittar på
nettoomsättningen bland aktiva spelare, då är årets ökning av nettoomsättningen drygt 15,9 %.
Nettoomsättningen nådde med råge bolagets budgetmål, drygt 14 % över satt budget.
Anledningen till att budgeten blev över förväntat är flera. Bolaget har arbetat intensivt med att
förbättra stabilitet och prestanda för Entropia Universe, detta föll till stora delar på plats under
2018. En annan anledning är de positiva effekterna av Loot 2.0 och dess uppföljningsprojekt som
börjat ge utdelning. De kvartalsmässigt återkommande Mayhem-tävlingarna har också
streamlinats och förfinats med nya utmanande moment. Detta har gett positiva effekter inte bara
under tävlingarna men även under tiden mellan tävlingarna då många användare lägger tid på att
förbereda sig.
Bland övriga intäkter återfinns främst intäkter från försäljning av Arkadia Moon Deeds (totalt 2,4
miljoner SEK).
Operativa kostnader uppgår till 53,5 miljoner SEK (förra året till 58,5 miljoner SEK), vilket är en
minskning med 5 miljoner SEK. Större delen av minskningen beror på minskad marknadsföring,
som landade på 3,1 miljoner SEK (föregående år 6,5 miljoner SEK). En annan orsak är lägre
kostnader avseende extern utveckling.
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till plus 19,6 miljoner SEK (förra året plus 8,7 miljoner
SEK).
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar ökade från
5,9 miljoner SEK år 2017 till 13,5 miljoner SEK år 2018. Den stora ökningen beror dels på att i år
hade bolaget full avskrivning på uppskrivningen av Entropia Universe och Entropia Plattform. Det
matchas mot aktivering av nyutvecklingen som sker på Entropia Universe. Den andra delen av
den stora ökningen är att de planmässiga avskrivningarna på ComPet ökade med 2,5 miljoner
SEK mot föregående år. Dessutom gjordes en nedskrivning av ComPet på ytterligare 1,5 miljoner
SEK.
Efter finansnetto, men före bokslutsdispositioner och skatt, uppgår resultatet till plus 2,9 miljoner
SEK (förra året minus 864 000 SEK). Det relativt låga resultatet beror främst på de höga av- och
nedskrivningarna av ComPet men även på den negativa valutaförändringen på avsättningen för
spelarskulden. Läs mer under not 4. En ytterligare analys av resultatet kommer i nästa avsnitt.
Eget kapital i bolaget uppgick vid årsskiftet till 39,4 miljoner SEK (förra året 37,1 miljoner SEK).
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Analys av resultatet för Entropia Universe
MindArks resultat slutar som tidigare nämnts på plus 2,9 miljoner SEK för räkenskapsåret 2018.
Bolagets huvudprodukt Entropia Universe har dock genererat en väldigt bra vinst, men bolagets
summerade resultat har påverkats negativt av sidoprojekt. Bolaget har velat bredda sig dels
genom att utveckla en app (ComPet Game) och dels genom att skapa en marknadsplats för
virtuella föremål (DeepToken). Både dessa projekt/produkter har dock endast genererat
kostnader och inga intäkter under räkenskapsåret. ComPet Game har under 2018 generat
externa kostnader på 2 miljoner SEK, interna personalkostnader på 0,3 miljoner SEK samt avoch nedskrivningar på 6,5 miljoner SEK. DeepToken har genererat externa kostnader på 4,1
miljoner SEK och interna kostnader på 1,4 miljoner SEK.
Om man tittar bara på Entropia Universe och dess intäkter och kostnader får man ett
rörelseresultat på 20,4 miljoner SEK och ett resultat före skatt på 17,1 miljoner SEK, dvs Entropia
Universe är en ytterst lönsam produkt.

Kassaflöde och finansiell ställning
Under året har bolaget anskaffat materiella anläggningstillgångar för 940 000 SEK. Dessutom har
7,8 miljoner SEK aktiverats för utvecklingsarbete för Entropia Universe och Entropia Platform.
Bolagets likvida medel har ökat kraftigt under räkenskapsåret och uppgick vid årsskiftet till 13,6
miljoner SEK mot 7,8 miljoner SEK föregående årsskifte.

Koncernen i sammanfattning
Ingen koncernårsredovisning görs för räkenskapsåret 2018 då ingen eller ringa verksamhet har
bedrivits i dotterbolagen under året. Då koncern 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.

Årsstämma
Årsstämma 2018 hölls den 20 juni i bolagets lokaler. Utöver beslut om fastställande av
föregående års räkenskaper föreslogs det att välja in en ny ledamot till styrelsen, Göran Alvek.
Stämman beslutade att bifalla föreslaget. Jan Welter Timkrans och David Simmonds omvaldes
som ledamöter till styrelsen. Magnus Eriksson och Gunilla Krogh omvaldes som suppleanter till
styrelsen.
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Slutord
MindArk har under 2018 tagit steg för att kunna realisera den potential som bolaget och Entropia
Universe har. Den stabila grund bolaget har byggt upp under 16 år i kombination med
nysatsningar inom personal och teknik leder till att MindArk har alla förutsättningar att förbättra sin
marknadsposition under kommande år.
MindArk kommer även fortsätta att utveckla sin kommunikation med användarbasen och arbeta
aktivt med att stärka communitykänslan med användarna. De kontinuerliga hårdvaru- och
mjukvaruppdateringar som sker i verksamheten cementerar samtidigt bolagets position i att vara
i framkant inom virtuella real-cash ekonomiplattformar.

Företaget har sitt säte i Göteborg.

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust
överkursfond
årets vinst

-41 311 800
33 950 695
618 787
-6 742 318

behandlas så att i ny räkning överföres -6 742 318 SEK.
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 nettoresultat
Balansomslutning
Eget kapital
Anläggningstillgångar

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

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

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

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

2015
52 893
3 691
4 002
3 056
50 541
30 401
26 730

2014
37 653
-3 518
-4 912
3 709
34 637
20 383
24 577
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2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

62 091 429
7 764 703
3 262 471
73 118 603

57 471 490
3 863 957
5 877 042
67 212 489

-26 768 294
-26 744 888

-30 952 586
-27 599 451

-13 467 997
-66 981 179
6 137 424

-5 920 402
-64 472 439
2 740 050

684 965
0
-3 359 741
-601 349
-3 276 125
2 861 299

-217 659
104 136
-3 286 209
-204 309
-3 604 040
-863 990

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

0
2 861 299

1 760 840
896 850

Skatt på årets resultat
Årets resultat

-2 242 512
618 787

-896 850
0

Resultaträkning

Not

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 övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Valutakursdifferenser
Resultat efter finansiella poster

4
5
6
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Not

2018-12-31

2017-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Planet Calypso och Planet Calypso Forum
ComPet Game
Entropia Platform och Entropia Universe

7,8
9
10

147 936
3 059 625
54 619 782
57 827 343

295 873
9 533 760
53 070 759
62 900 392

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier och datorer

11
12

655 065
1 647 637
2 302 702

0
1 331 932
1 331 932

13
14

4 960 000
743 320
190 000
2 239 081
4 658 576
12 790 977
72 921 022

4 910 000
743 320
162 000
4 481 593
4 025 945
14 322 858
78 555 182

114 411
111
114 522

193 954
26 226
220 180

2 709 639
1 858 330
91 537
79 563
5 092 884
1 760 420
11 592 373

2 285 976
1 945 085
82 512
65 948
1 694 612
2 074 609
8 148 742

0

11 691

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

13 578 384
25 285 279

7 760 760
16 141 373

SUMMA TILLGÅNGAR

98 206 301

94 696 555

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Lån MindArkkoncernens Vinstandelsstiftelse
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

15

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar på betalningsförmedlare
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

16

17
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2018-12-31

2017-12-31

1 576 231
35 011 600
50 000
9 496 596
46 134 427

1 576 231
38 532 000
50 000
7 093 941
47 252 172

33 950 695
-41 311 800
618 787
-6 742 318
39 392 109

33 950 695
-44 113 843
0
-10 163 148
37 089 024

1 943 370

1 943 370

33 180 043
9 188 400
42 368 443

29 459 145
10 868 000
40 327 145

101 543

102 540

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2 217 929
3 904 486
2 627 880
5 650 541
14 400 836

1 949 092
3 907 044
2 098 486
7 279 854
15 234 476

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

98 206 301

94 696 555

Balansräkning

Not

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

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättningar för oförbrukade användarmedel
Beräknad uppskjuten skatt
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Övriga skulder

18
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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
Planet Calypso
Planet Calypso Forum
ComPet Game
Nyttjandeperioden har förkortats för ComPet Game från
fem år till tre år. Det har också gjorts en nedskrivning på
ComPet Game på 1,5 MSEK.

10 %
20 %
20 %
33 %
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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
Byggnad annans mark

20 %
20 - 33,33 %
5%

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är
betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och
underhåll redovisas som kostnader.

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.
Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån verkligt värde i enlighet med
reglerna i kapitel 12 i BFNAR 2012:1 (K3).

Leasingavtal
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har
övergått till leasetagaren klassificeras avtalet som finansiell leasing. Vid det första
redovisningstillfället redovisas en fordran i balansräkningen. Direkta utgifter som uppstår i
samband med att företaget ingår finansiella leasingavtal fördelas över hela leasingperioden. Vid
efterföljande redovisningstillfällen fördelas den finansiella intäkten, som är hänförlig till avtalet,
över leasingperioden så att en jämn förräntning erhålls.

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.
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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.
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.

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 faktiska spelarskulden.

Not 3 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2018

2017

41

44
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Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

Räntor
Kursdifferenser

2018

2017

315 560
369 405
684 965

241 354
-459 013
-217 659

2018

2017

0
0

104 136
104 136

2018

2017

-2 835
-3 356 906
-3 359 741

-2 026
-3 284 183
-3 286 209

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Övriga ränteintäkter

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader
Kursdifferens på förändring av spelarskulden

Anledning till den stora valutadifferensen är att bolaget har gjort en valutajustering på
spelarskulden. Kursen var vid årsskiftet 2017 8,23 SEK/USD och nu vid årsskiftet 2018 var
kursen 8,97 SEK/USD vilket resulterade i en negativ valutajustering på 3,3 MSEK. Anledningen
är att spelarskulden har ökat under räkenskapsåret 2018 och då blir följden att en högre kurs
påverkar bolaget negativt.
Se mer i not 18 Avsättningar samt informationen i förvaltningsberättelsen.
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Not 7 Planet Calypso

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2018-12-31

2017-12-31

551 263
551 263

551 263
551 263

-330 759
-110 253
-441 012

-220 506
-110 253
-330 759

110 251

220 504

2018-12-31

2017-12-31

188 421
0
188 421

188 421
0
188 421

-113 052
-37 684
-150 736

-75 368
-37 684
-113 052

37 685

75 369

Not 8 Planet Calypso Forum

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 9 ComPet Game
Avser anskaffningsvärdet, aktiverade kostnader och balanserade utgifter för mobilapplikationen
ComPet Game, som lanserades 2016 då även avskrivning av kostnader startade. Bolagets
hemsida ingår även i siffrorna men är helt avskrivna. Nyttjandeperioden för ComPet Game har
2018 ändrats från 5 år till 3 år och det har även gjorts en nedskrivning på 1,5 miljoner SEK.
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 738 359
12 738 359

12 738 359
12 738 359

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 204 599
-4 974 135
-8 178 734

-773 395
-2 431 204
-3 204 599

Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-1 500 000
-1 500 000

0
0

3 059 625

9 533 760

Utgående redovisat värde
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Not 10 Entropia Platform och Entropia Universe
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

55 863 957
7 764 703
63 628 660

0
55 863 957
55 863 957

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 793 198
-6 215 680
-9 008 878

0
-2 793 198
-2 793 198

Utgående redovisat värde

54 619 782

53 070 759

2018-12-31

2017-12-31

661 070
661 070

0
0

-6 005
-6 005

0
0

655 065

0

2018-12-31

2017-12-31

11 342 298
939 945
12 282 243

11 141 370
200 928
11 342 298

-10 010 366
-624 240
-10 634 606

-9 462 303
-548 063
-10 010 366

1 647 637

1 331 932

Not 11 Byggnader och mark

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 12 Inventarier och datorer

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 13 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

100%

100%

500

50 000
4 960 000

Org.nr
556766-6416
556767-3594

Säte
Göteborg
Göteborg

Eget kapital
3 904 486
998 270

Resultat
-7 755
-1 746

559170-3557

Göteborg

50 000

22 014

Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Avser aktier i Rufoid AB och Manomotion AB.
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

743 320
0
743 320

688 320
55 000
743 320

Utgående redovisat värde

743 320

743 320

2018-12-31

2017-12-31

4 759 472
263 226
369 405
5 392 103

4 977 131
241 354
-459 013
4 759 472

-733 527
-733 527

-733 527
-733 527

4 658 576

4 025 945

Not 15 Andra långfristiga fordringar
Avser reverslån enligt avtal.

Ingående anskaffningsvärden
Kapitaliserad ränta
Valutaförändring
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående värdereglering
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Mindark PE AB (publ)
Org.nr 556640-4769

21 (22)

Not 16 Varulager
Varulagret består endast av profilprodukter som säljs via en webbshop på bolagets hemsida.

Not 17 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 18 Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning
Under året återförda belopp

Avsättningar för oförbrukade användarmedel
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning

2018-12-31

2017-12-31

10 868 000
0
-1 679 600
9 188 400

0
11 440 000
-572 000
10 868 000

29 459 145
3 720 899
33 180 044

0
29 459 145
29 459 145

Oförbrukade användarmedel:
Spelarskulden, det vill säga oförbrukade användarmedel, ökat under räkenskapsåret från 105,4
miljoner PED till 112,1 miljoner PED, en ökning på 6,6 miljoner PED. Den totala skulden ökade
även i SEK, växelkursen SEK/USD har gått från 8,23 SEK/USD vid förra årsskiftet till 8,97
SEK/USD sista december 2018 (10 PED=1 USD). Det resulterade i att skulden ökade med 13,7
miljoner i SEK, från 86,8 miljoner SEK till 100,5 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 ca 33 % av
den faktiska spelarskulden. Det gör att årets avsättning är drygt 33 miljoner SEK.

Not 19 Ställda säkerheter
Avser företagshypotek hos SEB.

Företagsinteckning

2018-12-31

2017-12-31

3 000 000
3 000 000

0
0

