MindArk PE AB (publ) utvecklar och driver Entropia Universe och Entropia Platform. Entropia Universe är ett tredimensionellt virtuellt universum
av olika planeter med olika teman och verksamheter. 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.
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Teknisk utveckling 2022
MindArks huvudfokus första halvåret
2022 har varit att implementera en
fungerande version av Entropias
fundamentala
funktionalitet
(som
exempelvis karaktären, kamera samt
styrning/interaktion)
i
den
nya
spelmotorn. Nya verktyg, teknologier
och pipelines har använts för att sätta
nya standarder för hur bolaget ska
arbeta i Unreal Engine.
På ett djupare tekniskt plan har MindArk
realiserat en ny skalbar och optimerad
serverarkitektur med goda resultat.
Detta betyder att de första delarna av
fundamentet framgångsrikt lagts ut för
att bygga vidare mot en motor som
klarar av att hantera ett växande antal
användare från hela världen.
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En första del av Entropia´s yta har
börjat ta form, inte bara visuellt utan
också när det kommer till funktionalitet,
arbetssätt och nya teknologier. Arean
kommer vara en förebild för hur bolaget
effektivt kommer kunna skapa resten av
alla områden i Entropia Universe.
Hur mycket MindArk än vill jobba på den
nya versionen av Entropia Universe har
bolaget också lagt mycket tid på att ta
hand om nuvarande Entropia Universe
och dess invånare. Events har
förbättrats och fler events tillsammans
med förbättringar av tekniken har
genomförts. MindArk har också testat
helt nya tekniker som i bolagets NFTsamarbete med NFT-handelsplatsen
Enjin.

Bolagets påverkan av COVID-19
MindArk har under 2022 fortsatt följt
myndigheternas
rekommendationer
gällande COVID-19 pandemin. Bolagets
verksamhet har anpassats för att
möjliggöra en fortsatt utveckling av
Entropia Universe utan att exponera
företagets medarbetare för onödiga
smittorisker.
MindArk har noterat att den ökning av
användare som tillkom under 2020–
2021, som till viss del kan tillskrivas
COVID-19 pandemin, har kvarstått
under första halvåret 2022 med ökad
omsättning i Entropia Universe som
följd.
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Bolagets påverkan av Rysslands
invasion av Ukraina
MindArk har inte påverkats i någon
större omfattning av Ukraina-krisen.
Bolaget har dock valt att stänga av
Entropia Universe från nya kunder från
Ryssland samt också bidragit med
ekonomiskt stöd till Ukraina via UNHCR.

Planet partners
Entropia Universe består förutom av
bolagets egen planet Planet Calypso av
fem ytterligare planeter. Alla bolagets
planetpartners; Next Island, Planet
Arkadia, Planet Toulan, Planet Cyrene
och ROCKtropia, fortsatte att utveckla
sina planeter under första halvåret 2022
med nytt spelinnehåll.
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Next Island har fortsatt med att skapa
V.I.P hus/områden för de olika
fraktionerna på planeten. De har också
lagt till nytt innehåll för spelare på låg
nivå.
Arkadia har varit upptagna med att
förbereda
för
större
framtida
uppdateringar med djupare innehåll och
nya sätt att engagera sig. Arkadia
kommer fokusera på uppdrag och
dynamiska evenemang i framtida
släpp.
Under de senaste 6 månaderna har
Toulan
fortsatt
med
månatliga
evenemang
på
sin
planet och
vidareutvecklat DSEC-9 området.
Cyrene har fokuserat på förbättrad
livskvalitet för sina användare samt lagt

mer betoning på helheten av Entropiaekonomin.
Marknadsföringen
har
ökat
och
resulterat i en ökning av nya spelare på
Toulan.

Ekonomisk utveckling
Den ekonomiska utvecklingen för den
löpande verksamheten är fortsatt bra
under första halvåret 2022.
Nettoomsättningen uppgick under det
första halvåret till 42,3 miljoner SEK
jämfört med 41,6 miljoner SEK förra
året. Den starka dollarn kontra svenska
kronan har påverkat bolaget positivt.
Växelkursen USD/SEK var 14 % högre i
snitt första halvåret mot föregående års
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första sex månader, 9,60 SEK/USD
jämfört med 8,40 SEK/USD. Förutom
den starka dollarn har också en ökad
förbrukning på 3% i Entropia Universe,
bidragit positivt till nettoomsättningen.
Att bolaget har kunnat se en fortsatt
tillväxt redan första halvåret efter den
giganiska omsättningsökningen på 18
% mellan H1-2020 till H1-2021 är
väldigt glädjande besked.
Vad som har påverkat omsättningen
negativt under H1-22 är minskade
intäkter från konton som blivit inaktiva
(positivt å andra sidan att färre
användare har slutat att spela) och
minskade intäkter från förändring i
spelarskuld.
Dessa
två
poster
tillsammas har minskat omsättningen
H1-22 med 4,6 miljoner SEK mot förra
årets H1.
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Aktiverade kostnader för nyutveckling i
Entropia Universe har ökat från 7,9
miljoner SEK första halvåret 2021 till
12,5 miljoner SEK första halvåret 2022.
Detta på grund av ökat antal anställda
och där fokus har varit på nyutveckling
i och med övergången till Unreal
Engine.
Rörelsekostnaderna har ökat från 35,8
miljoner SEK förra året till 42,6 miljoner
SEK i år, en ökning med nästan 19
procent. De ökade kostnaderna beror
till stor del på ökade personalkostnader
och även på ökade kostnader för
konsulttjänster.
Rörelseresultatet uppgår till
miljoner SEK mot 11,8 miljoner
samma period 2021. Resultatet
skatt slutade på plus 1,1 miljoner

7,6
SEK
före
SEK

jämfört med plus 11,6 miljoner SEK
föregående år. Anledningen till det låga
resultatet
före
skatt
kontra
rörelseresultatet beror bland annat på
en växelkursjustering av oförbrukade
användarmedel på 6,5 miljoner SEK.
Mer information kring det kommer
nedan.

Utdelning till aktieägarna
Vid årsstämman 2022 föreslog styrelsen
en utdelning till aktieägarna. Styrelsen
noterade att efter den föreslagna
utdelningen på 4 728 693,75 SEK (3 öre
per aktie) fanns full täckning för
bolagets bundna egna kapital och
bedömde att det egna kapitalet efter
den föreslagna utdelningen kommer att
vara tillräckligt stort i förhållande till
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arten, omfattningen och riskerna i den
verksamhet som bedrivs av bolaget och
koncernen.
Styrelsen bedömde att bolagets och
koncernens finansiella ställning är
sådan att bolaget och koncernen
kommer att kunna göra nödvändiga
investeringar för att fortsätta verka i sin
nuvarande
omfattning.
Stämman
beslutade att godkänna styrelsens
förslag.

utvecklingsarbete för Entropia Universe
och Entropia Platform.
Bolagets likvida medel har minskat och
uppgick vid halvårsskiftet till 34,2
miljoner SEK mot 48,9 miljoner SEK vid
årsskiftet 2021. Minskningen av likvida
medel beror dels på utdelningen på 4,7
miljoner SEK, dels på placering i fonder
hos SEB under första halvåret 2022 på
900 tusen SEK. Bolaget har också
skänkt 736 tusen SEK till FN:s
flyktingorgan UNHCR för att hjälpa
ukrainare i nöd.

Kassaflöde och likviditet
Under första halvåret har bolaget
anskaffat
materiella
anläggningstillgångar för 297 TSEK. Dessutom har
12,5 miljoner SEK aktiverats för
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Oförbrukade användarmedel
Oförbrukade användarmedel, det vill
säga spelarskulden, ökade från 132,3
miljoner PED till 134,9 miljoner PED

första halvåret 2022, en ökning på 2,6
miljoner PED. Den totala skulden ökade
dock mer i SEK då växelkursen SEK/USD
har ökat från 9,04 SEK/USD vid
årsskiftet till 10,22 SEK/USD sista juni
2022 (10 PED=1 USD). Det resulterade
i att skulden ökade med 18,3 miljoner i
SEK, från 119,6 miljoner SEK till 137,9
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
mellan 27 - 35 % (pendlat där emellan
de senaste 19 åren) av insatta medel
har tagits ut av användarna. Resten har
förbrukats
eller
kvarstått
på
användarnas konton i form av
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inventarier eller kontanta medel i form
av den virtuella valutan PED.
Det är 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
halvårsskiftet 2022 är 44,5 miljoner
PED, vilket ger 45,5 miljoner SEK.
Spelarskuldsavsättningar har därför vid
halvårsskiftet både justerats för detta
samt valutajusterats.
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Årsstämma april 2022

Prognos för andra halvåret 2022

Årsstämma 2022 hölls den 8 april i
bolagets lokaler. Utöver beslut om
fastställande av
föregående
års
räkenskaper
och
utdelning
till
aktieägarna, gjordes val till styrelsen.

Nettoomsättningen för andra halvåret
2022 förväntas vara fortsatt bra och
hamna på åtminstone samma nivå som
första halvåret. Resultatet före skatt
förväntas landa på drygt 8 miljoner SEK.

Alla tre av styrelsens nuvarande
ledamöter, David Simmonds, Anders
Fröjd och Jan Rasmuson, förklarade att
de stod till förfogande för omval.

Redovisningsprinciper

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.

Denna delårsrapport har upprättats
enligt
årsredovisningslagen
och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Principerna är oförändrade jämfört med
föregående år.
Fordringar har tagits upp med det
belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har tagits

Oneflow ID 3576383

Sida 5 / 10

MindArk PE AB (publ) utvecklar och driver Entropia Universe och Entropia Platform. Entropia Universe är ett tredimensionellt virtuellt universum
av olika planeter med olika teman och verksamheter. 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.

Delårsrapport för januari – juni 2022
upp till anskaffningsvärde om inget
annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter
har skett enligt god redovisningssed.
David Simmonds
Finansiell information
För ytterligare information om resultat
och ställning hänvisas till nedanstående
resultat- och balansräkningar samt
nyckeltal.

Ordförande

Anders Fröjd

Jan Rasmuson

Henrik Nel Jerkrot
Verkställade direktör

Göteborg 12 september 2021
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RESULTATRÄKNING (i tusental SEK)
JANUARI–JUNI 2022

JANUARI–JUNI 2021

JANUARI–DECEMBER 2021

Nettoomsättning

42 342

41 643

81 201

Aktiverat arbete för egen räkning

12 549

7 891

16 143

370

1 958

9 621

Övriga intäkter
Rörelsens kostnader
Avskrivningar enligt plan

-

42 639
-

Rörelseresultat
Finansnetto

35 802
-

7 576
-

3 870

-

77 376
-

11 820
-

6 463

176

8 258
21 331

-

2 827

Bokslutsdispositioner

0

0

0

Resultat före skatt

1 113

11 644

18 504

Skatt på årets resultat
Resultat efter skatt
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-

229

884
=======

-

2 399

9 245
=======

-

4 583

13 922
=======
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BALANSRÄKNING (i tusental SEK)
JUNI 2022

JUNI 2021

DECEMBER 2021

76 315

63 802

68 260

Materiella anläggningstillgångar

2 408

2 761

2 664

Finansiella anläggningstillgångar

10 928

10 732

10 570

Diverse fordringar

6 627

4 471

4 230

Förutbetalda kostnader

3 084

3 442

2 261

Kortsiktiga placeringar

8 397

6 140

7 523

34 223

42 141

48 855

141 982

133 489

144 363

61 279

59 751

65 124

2 700

2 700

2 700

Avsättn oförbrukade användarmedel &
uppskjuten skatteskuld

54 772

45 257

47 571

Övriga skulder

23 231

25 781

28 968

141 982

133 489

144 363

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Likvida medel
BALANSOMSLUTNING
EGET KAPITAL & SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver

BALANSOMSLUTNING
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STÄLLDA SÄKERHETER
NYCKELTAL – KONCERN
(tusental SEK om inget annat anges)

3 000

JANUARI-JUNI 2021

42 342

41 643

81 201

7 576

11 820

21 331

6 463

-

Rörelseresultat

Resultat efter skatt

-

176

JANUARI-DECEMBER 2021

-

2 874

884

9 245

13 922

157 623

157 623

157 623

Rörelsemarginal i procent

18 %

28 %

26 %

Resultat per aktie i SEK

0,006

0,06

0,09

Likvida medel

34 223

42 141

48 855

Justerat eget kapital

63 423

61 895

67 268

0,40

0,39

0,43

Balansomslutning

141 982

133 489

144 363

Soliditet i procent

45 %

46 %

47 %

58

51

54

Antal emitterade aktier i tusental

Justerat eget kapital per aktie i SEK

Antal anställda
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Deltagare
MINDARK PE AKTIEBOLAG (PUBL) 556640-4769 Sverige
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Namn returnerat från Svenskt BankID: Henrik Nel Jerkrot

Datum

Henrik Nel Jerkrot
Leveranskanal: E-post
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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
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Namn returnerat från Svenskt BankID: David William Simmonds

Datum

David Simmonds
Leveranskanal: E-post
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Revisorns granskningsrapport
MindArk PE Aktiebolag (publ) org nr 556640-4769

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag
(delårsrapport) för MindArk PE Aktiebolag (publ) per 30 juni 2022 och den sexmånadersperiod som
slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med bolagets
redovisningsprinciper och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements
ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i
övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss
att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna
ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med bolagets
redovisningsprinciper och årsredovisningslagen.

Göteborg den dag som framgår av min elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Konstantin Belogorcev
Auktoriserad revisor
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Deltagare
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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