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Styrelsen och den verkställande direktören för MindArk PE AB (publ) får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
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 2021 kom att påverka Sverige och världen på liknande sätt som år 2020. Flera branscher har
fortsatt drabbats hårt av pandemin och människor har förlorat sina arbeten.
Dataspelsbranschen tillsammans med andra hemmaunderhållningsbranscher har klarat sig bra
eller t.o.m. bättre än förväntat under denna period (Newzoo, november 2021). I och med att
världen till stor del varit nedstängd, samt att många fortsatt att arbeta hemifrån och barn inte gick
i skolan så har det på flera håll rapporterats att dataspelsföretagen både inom och utanför Sverige
fortsatt har gynnats.
MindArk med Entropia Universe är inget undantag. Bolaget noterade att de tidigare användare
som hittade tillbaka till Entropia Universe under 2020, fortsatt varit aktiva under 2021.
Dataspelsbranschen i stort är fortsatt ett av de snabbast växande segmenten inom digitala
medier. Branschens omsättning år 2021 ser ut att landa på 180,3 miljarder USD enligt Newzoo
(december 2021), vilket är en ökning på 1,4% mot 2020 och prognosen för kommande år är att
omsättningen i branschen kommer öka till mer än 200 miljarder under 2023.
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 (Massively Multiplayer Online games). Väljer man att jämföra med detta
segment så konkurrerar MindArk med andra stora och globala aktörer. Det största onlinespelet i
västvärlden är Activision Blizzards World of Warcraft, men det finns också hundratals miljoner
spelare i många andra spel. PC, som plattform, minskade omsättningen med 0,8 % år 2021 mot
föregående år men behåller en stark ställning, en bidragande orsak till nedgången är förseningar
av nya spel samt brist på ny hårdvara som råvarutillgången världen över bidragit till.
PC-plattformen stod för 20 % av branschens omsättning 2021 enligt Newzoo. 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 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 19 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 (publ) och Green Fund Finance Sweden
AB, finns alla i Göteborg.
Planet Calypso AB (publ) 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 54 medarbetare varav nio 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).
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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

Antal aktier
Röstandel
55 000 000 34,89 %
25 600 000 16,24 %
77 023 125 48,87 %
157 623 125
100 %

Viktiga händelser under verksamhetsåret
MindArk har under första halvåret av 2021 fortsatt arbetet med att stabilisera och optimera
Entropia Universe, vilket har gett mycket goda resultat för den allmänna upplevelsen. Utöver
detta har utmaningen legat mellan att prioritera nuvarande Entropia Universe gentemot utveckling
av den nya motorn. Målsättningen att så effektivt som möjligt migrera Entropia Universe till den
nya motorn kan inte helt överskugga behovet av att erbjuda våra trogna användare upplevelser i
nuvarande Entropia Universe.
Avtal med Epic: Som nämndes i delårsrapporten ingick MindArk under första halvåret avtal med
Epic Games om att använda Unreal Engine 5 för den kommande utvecklingen av Entropia
Universe. Byte av spelmotor kommer avsevärt att förbättra och optimera grafikupplevelsen, samt
ge nya möjligheter att på ett mer effektivt sätt leverera spektakulära spelupplevelser till
användarna i Entropia Universe. Avtalet med Epic Games är en framtidssäkring av Entropia
Universe som produkt, där MindArk kan fortsätta vara i framkant när det kommer till skapandet
och utvecklingen av virtuella världar.
Unreal Engine preproduction: MindArk har under året spenderat mycket tid åt första fasen av
migrationsarbetet till den nya motorn. Fokus har legat på utforskning, testning samt utbildning av
anställda i den nya motorn och vilka möjligheter den erbjuder. Under andra halvåret har arbetet
fortlöpt enligt plan.
Uppdatering av kvartalseventen: MindArk har med start under Halloween Mayhem framgångsrikt
reviderat och uppgraderat formatet för att göra årets största händelser roligare och mer
utmanande för användarna. Mottagandet hos användarna var mycket gott och samma revidering
genomfördes därefter för julens Merry Mayhem och kommer fortsätta även under 2022 för
resterande event.
Försäljning av New Treasure Island: En del av kontinenten Amethera på Calypso såldes som
landägt område. 8,000,000 landrätter (deeds) såldes inom loppet av några minuter för åtta
miljoner PED och överträffade även de mest djärva prognoser.
Uppdragssystem för partners: Det mer moderna och smidiga uppdragssystemet som lanserades
redan under 2020 fortsatte att rullas ut för resterande planetpartners och gjorde den dagliga
aktiviteten för användarna både enklare, mer engagerande och prestandamässigt bättre.
Sista delen i Mutant-äventyret: Det mycket populära mutant-äventyret som lanserats i omgångar
under en längre tid fick sin story-mässiga upplösning och med den lanserades den sista delen av
labbet som mottogs väl av användarna.
Rymden fyller tio år: Under 2021 var det tio år sedan de första Entropia-invånarna fritt kunde
förflytta sig runt i Entropias interstellära rymd. Detta firades med ny funktionalitet och händelser.
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Planetpartners
Planet Next Island - Sedan Next Islands nylansering 2018 har planeten haft en god tillväxt med
mer än tiodubblad omsättning. Andelen nyregistrerade konton har ökat med 126 % och det totala
antalet unika användare har vuxit med hela 218 %.
Next Island är fast beslutna att fortsätta växa inom alla områden. Deras kärlek till Entropia
Universe och metaverse konceptet är oändlig.
Planet Arkadia - Arkadia har ännu ett framgångsrikt år i backspegeln. De största händelserna
inkluderar implementeringen av codex systemet och återkomsten av det populära Gold
Rush-eventet.
Planet Toulan – Under 2021 hade Toulan ett rejält tillskott av nya användare och hög aktivitet
från befintlig användarbas. Allt detta är resultat av riktad marknadsföring med fokus på
nybörjarupplevelsen och regelbundna event. Årets största händelse är tillskottet av en ny del av
området Monria och fler delområden är på gång inom snar framtid.
Planet Cyrene – Under året har Cyrene fokuserat på att lägga till flera fastigheter bestående av
handelsbodar, butiker och lägenheter. De har gjort framsteg när det gäller kommunikation med
användarna via alla kanaler genom tillskottet av aktiva spelare som supportpersonal. Cyrene är
fast beslutna att fortsätta utvecklingen både när det gäller Unreal 5 och andra sidoprojekt under
2022.
Planet Rocktropia - Fortsätter att tillgodose sina Rock- och Zombie-temakunder.
Oförbrukade användarmedel tillika spelarskulden
Spelarskulden, det vill säga oförbrukade användarmedel, ökade från 128,9 miljoner PED till 132,3
miljoner PED, en ökning på 3,4 miljoner PED. Den totala skulden ökade betydligt mer i SEK då
växelkursen SEK/USD har ökat från 8,19 SEK/USD vid förra årsskiftet till 9,04 SEK/USD sista
december 2021 (10 PED=1 USD). Det resulterade i att skulden ökade med 14 miljoner i SEK, från
105,6 miljoner SEK till 119,6 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 %
(pendlat däremellan de senaste 18 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 2021
är 43,7 miljoner PED, vilket motsvarar 39,5 miljoner SEK. Spelarskuldsavsättningar har därför vid
årsskiftet både justerats för detta samt valutajusterats.
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Resultatutveckling och eget kapital
Nettoinsättningarna (inklusive ångrade uttag) i Entropia Universe år 2021 slutade på 114,1
miljoner PED (97,9 miljoner SEK) mot 101,1 miljoner PED (93,1 miljoner SEK) år 2020, vilket är
en ökning med nästan 13 % i PED. I SEK har nettoinsättningarna ökat med endast drygt 5 %.
Detta på grund av att snittkursen under 2021 mellan SEK/USD har varit mycket längre, endast
8,58 SEK/USD mot 9,21 SEK/USD föregående år. Det är en sänkning på nästan 7 %.
Om avräkning görs för insättningar avseende finansiella köp, såsom köp av landrätter (deeds),
blir siffran för år 2021 103,4 miljoner PED (88,7 miljoner SEK) mot 2020 års siffra som var 99
miljoner PED (91,2 miljoner SEK). Det innebär en ökning av nettoinsättningar i PED på 4,4 %.
Nettoomsättningen, som baseras på förbrukningen i Entropia Universe, ökade från 83,4 miljoner
PED år 2020 till 93,5 miljoner PED innan avdrag för moms år 2021. Det är en ökning på 12 %.
Nettoomsättningen i SEK efter avdrag för moms, där även intäkter från ej aktiva konton,
växlingsavgifter och förändring av avsättning till spelarskuld ingår, uppgår till 81,2 miljoner SEK
för 2021 (förra året 80,3 miljoner SEK). Cirka 6,3 miljoner SEK (förra året 3,1 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.
Anledningen till att nettoomsättning i SEK inte har ökat i så hög grad, beror på, som tidigare
nämnts, att växelkursen mellan USD och SEK i snitt över året har varit betydligt lägre. En annan
väsentlig orsak till att nettoomsättningen i SEK i år inte har ökat i lika hög grad som om bara
förbrukningen i PED tas i beaktan är att den även består av förändring i spelarskuld. Att en del av
spelarskulden intäktsförs när den ökar, det vill säga när användarna sätter in mer pengar än de
förbrukar. Så var fallet både år 2020 och 2021, dock år 2020 skedde det dessutom i hög grad. Då
endast 33 % av spelarskulden (se förklaring i tidigare stycken) är avsatt i balansräkningen som
skuld, intäktsförts resterande ökning, det gav 10,4 miljoner SEK i ökade intäkter år 2020.
Ökningen av spelarskulden år 2021 gav bara 2,4 miljoner SEK i intäkter.
Nettoomsättningen i SEK både nådde och översteg bolagets budgetmål. Arbetet med att
optimera och stabilisera Entropia har fortsatt under första halvåret av 2021 och det har gett
mycket goda resultat. Den största ändringen under andra halvåret var att formatet för de stora
kvartalseventen gjordes om. Det var mycket uppskattat av användarna och aktiviteten ökade stort
på grund av detta. Det nya uppdragssystemet som lades till under 2020 rullades också ut på
resterande planeter under 2021 vilket gjort det lättare för fler användare att uppleva Entropia.
Bolaget kan också se att den positiva effekt som Covid-19-restriktionerna gav under förra året
klingat av i samband med att restriktionerna bitvis tagits bort världen över. Vi ser dock att många
av de nya kunder vi fick tack vare pandemin gett ett långsiktigt och varaktigt tillskott på
långtidsanvändarna även om de i viss mån dragit ned på faktiskt tid spenderad i Entropia
Universe, mer anpassat till en restriktionsfri tillvaro.
Bland övriga intäkter återfinns främst intäkter från försäljning av landrätter, så kallade deeds. År
2021 står intäkterna från landrätter för 9,4 miljoner SEK av de totala övriga intäkterna och
föregående år stod landrätterna för 2,2 miljoner SEK.
Revenue sharing till CLD-ägare ökade i PED men på grund av den lägre snittkursen mot USD
minskade kostnaden något i SEK, från 5,6 miljoner SEK till 5,4 miljoner SEK.
Personalkostnader är 6,3 miljoner SEK högre mot föregående år. Flera orsaker ligger bakom. En
orsak är att antal anställda har ökat under året, från 48 anställda i början av året till 55 anställda i
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slutet av året. Det har i sin tur genererat högre kostnader för rekrytering. Andra orsaker är en
högre avsättning till Mindarkkoncernens Vinstandelsstiftelse, som är bolagets personalstiftelse,
samt löneökningar.
Operativa kostnader totalt uppgår till 77,4 miljoner SEK (förra året till 66,6 miljoner SEK), en
ökning med 10,8 miljoner SEK. Förklaring återfinns delvis i föregående stycke. Andra orsaker är
att kostnaden för konsulttjänster har fördubblats, licensavgifter till Unreal och även ökade övriga
mjukvarulicensavgifter samt andra kostnader på grund av fler anställda. Rörelseresultatet före
avskrivningar uppgår till plus 29,6 miljoner SEK (förra året plus 27,8 miljoner SEK).
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar minskade
från 9,5 miljoner SEK år 2020 till 8,3 miljoner SEK år 2021. Rörelseresultat efter avskrivningar
uppgår till 21,3 miljoner SEK (förra året 18,3 miljoner SEK).
Slutligen består finansiella poster av en valutakursjustering på minus 2,8 miljoner SEK relaterade
till bland annat spelarskulden som är beskrivet i tidigare stycke. Även en nedskrivning av aktier i
Manomotion på 311 tusen SEK samt orealiserade valutavinster på 444 tusen SEK.
Efter finansnetto, men före bokslutsdispositioner och skatt, uppgår resultatet till 18,5 miljoner SEK
(förra året 25,3 miljoner SEK).
Kassaflöde och finansiell ställning
Under året har bolaget anskaffat materiella anläggningstillgångar för 1,4 miljoner SEK. Dessutom
har 16,1 miljoner SEK aktiverats för utvecklingsarbete för Entropia Universe och Entropia
Platform.
Bolagets likvida medel inklusive placeringar har ökat kraftigt, precis som föregående år, och
uppgick vid årsskiftet till 56,4 miljoner SEK mot 48,7 miljoner SEK föregående årsskifte.
Placerade medel står för 7,5 miljoner SEK.
Koncernen i sammanfattning
Ingen koncernårsredovisning görs för räkenskapsåret 2021 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 2021 hölls den 29 april i bolagets lokaler vid Järntorget, Göteborg. Utöver beslut om
fastställande av föregående års räkenskaper gjordes val till styrelsen. Alla tre av styrelsens
nuvarande ledamöter 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 omvaldes David Simmonds. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa
årsstämma omvaldes Anders Fröjd och Jan Rasmuson.
Extra bolagsstämma
Både 8 juni och 15 november hade bolaget en extra bolagsstämma angående en riktad emission
av teckningsoptioner till de anställda i bolaget. Styrelsen förslag var en riktad emission om högst
7 881 156 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med
78 811,56 SEK. Det är en emission om högst 5 %. Optionsrätten får sedan utnyttjas under
perioden från och med 15 maj 2025 till och med den 15 juni 2025. Båda gångerna röstades
förslaget igenom enhälligt av bolagsstämman. Anledningen till en andra extra bolagsstämma är
att emissionsvillkoren ändrades något. Fullständigt beslutsförslag finns på bolagets hemsida att
läsa. Optionsprogrammet fulltecknades och registerades i början på 2022.
Slutord
Även år 2021 präglades till stor del av pandemin precis som under 2020. Majoriteten av de
anställda har under perioder arbetat på distans till följd av rekommendationer från myndigheter.
Skillnaden var dock att MindArk detta år redan var anpassat till att arbeta under distribuerade
former. Bolaget kunde också se att användandet av Entropia Universe fortsatt påverkades
positivt av restriktionerna och nedstängningar (lockdowns) från länder runt om i världen.
En av de absolut största och mest avgörande händelserna under 2021 var att MindArk valde att
signera ett avtal med Epic Games för att ta ett avgörande steg framåt med Entropia Universe
nuvarande spelmotor genom att migrera till Epic Games Unreal Engine spelmotor. Att Entropia
flyttar över till Unreal Engine lägger inte bara grunden för en modern och mer framtidssäker
teknik, utan den möjliggör också helt nya möjligheter och en översyn av befintlig funktionalitet och
prestanda.
Företaget har sitt säte i Göteborg.
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Nettoomsättning
Resultat efter avskrivningar
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Anläggningstillgångar
Soliditet (%)
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2021
81 201
21 331
18 504
13 922
144 363
65 124
81 494
47

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

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital (Tkr)
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
ansamlad förlust
överkursfond
årets vinst
disponeras så att
till aktieägare utdelas
i ny räkning överföres

-42 826 824
33 950 695
13 921 850
5 045 721
4 728 694
317 027
5 045 721

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.
Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen
enligt följande redogörelse:
Styrelsen noterar att efter den föreslagna utdelningen på 4 728 693,75 SEK (3 öre per aktie) finns
full täckning för bolagets bundna egna kapital och bedömer att det egna kapitalet efter den
föreslagna utdelningen kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till arten, omfattningen och
riskerna i den verksamhet som bedrivs av bolaget och koncernen.
Styrelsen bedömer 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.
Sammanfattningsvis anser styrelsen, med beaktande av de krav som bolagets och koncernens
verksamhet, omfattning och risker ställer på storleken på eget kapital och bolagets och
koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i allmänhet, att den föreslagna
utdelningen är motiverad. Vid bedömningen har styrelsen tagit hänsyn till förhållanden som
återspeglas i årsredovisningen och i övrigt styrelsens uppfattning om förhållanden som kan vara
viktiga för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess framtida resultatutveckling.
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

81 200 992
16 143 475
9 621 098
106 965 565

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

-31 612 782
-45 763 406

-27 116 188
-39 517 245

-8 258 202
-85 634 390
21 331 175

-9 504 429
-76 137 862
18 254 896

4

0

2 252 668

5

443 914
-311 000
-85 752
-2 873 909
-2 826 747
18 504 428

-470 182
0
-426
5 302 362
7 084 422
25 339 318

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
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Valutakursdifferenser

6

Resultat efter finansiella poster
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Not

2021-12-31

2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Entropia Platform och Entropia Universe
Övriga immateriella anläggningstillgångar

9
10

68 202 687
57 755
68 260 442

59 202 934
0
59 202 934

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och datorer

11

2 664 221

2 417 157

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

12
13
14

4 952 500
2 448 168
3 169 090
10 569 758
81 494 421

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

103 742

71 498

1 117 890
1 441 648
96 937
1 470 037
2 261 216
6 387 728

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

7 522 668

1 973 677

48 854 579
62 868 717

46 693 202
55 775 169

144 363 138

128 260 258

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
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

2021-12-31

2020-12-31

1 576 231
24 153 480
50 000
34 298 427
60 078 138

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

33 950 695
-42 826 824
13 921 850
5 045 721
65 123 859

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

2 700 000

2 700 000

39 471 618
8 099 116
47 570 734

34 839 020
7 629 926
42 468 946

40 095

36 325

1 850 340
3 899 461
8 863 528
4 592 568
9 722 552
28 928 449

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

144 363 138

128 260 258

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

17

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
Övriga immateriella anläggningstillgångar
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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
2021

2020

0
0
0
0

-6 500
0
2 259 168
2 252 668

2021

2020

302 605
141 309
443 914

-403 410
-66 772
-470 182

2021

2020

-3 474 895
600 986
-2 873 909

5 334 866
-32 504
5 302 362

Resultat vid avyttringar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar

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

Not 6 Valutakursdifferenser
Kursdifferens på förändring av spelarskulden
Övriga valutakursdifferenser

Anledning till den stora valutadifferensen är att bolaget har gjort en valutajustering på
spelarskulden. Kursen var vid årsskiftet 2020 8,19 SEK/USD och nu vid årsskiftet 2021 var
kursen 9,04 SEK/USD. I årsbokslutet 2020 fick bolaget en positiv valutapost i resultatet, nu blir
det istället en negativ valutajustering på 3,5 MSEK. Anledningen är att spelarskulden har ökat
under räkenskapsåret 2021 och då blir följden att en höjd kurs påverkar bolaget negativt. Se mer
i noten Eventualförpliktelser om spelarskulden tillika oförbrukade användarmedel.
Se mer i not 18 Avsättningar om spelarskulden tillika oförbrukade användarmedel.

Not 7 Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond
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Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt
2021

2020

-3 417 107
0

-4 522 207
-218 796

-1 165 471
-4 582 578

-667 126
-5 408 129

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

83 988 103
16 143 475
100 131 578

72 387 320
11 600 783
83 988 103

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-24 785 169
-7 143 722
-31 928 891

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

68 202 687

59 202 934

2021-12-31

2020-12-31

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

66 640
66 640

0
0

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-8 885
-8 885

0
0

Utgående redovisat värde

57 755

0

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten skattefordran
Förändring av uppskjuten skatteskuld avseende
temporära skillnader
Totalt redovisad skatt

Not 9 Entropia Platform och Entropia Universe

Utgående redovisat värde

Not 10 Övriga immateriella anläggningar
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Not 11 Inventarier och datorer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

14 725 126
1 352 659
16 077 785

13 233 815
1 491 311
14 725 126

-12 307 969
-1 105 595
-13 413 564

-11 374 962
-933 007
-12 307 969

2 664 221

2 417 157

Not 12 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%

425

42 500
4 952 500

Org.nr
556766-6416
556767-3594

Säte
Göteborg
Göteborg

Eget kapital
3 899 683
988 294

Resultat
-823
0

559170-3557

Göteborg

45 680

-735

Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
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2 759 168
2 759 168

500 000
2 259 168
2 759 168

-311 000
-311 000

0
0

2 448 168
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Not 14 Andra långfristiga fordringar
Avser reverslån enligt avtal samt lån till Mindarkkoncernens Vinstandelsstiftelse. Det sistnämnda
slutbetalades under 2021.

Ingående anskaffningsvärden
Valutaförändring
Ökn lån till Mindarkkoncernens vinstandelsstiftelse
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående värdereglering
Amorteringar, avgående fordringar
Utgående ackumulerade värderegleringar
Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

3 886 857
300 502
0
4 187 359

4 275 767
-403 410
14 500
3 886 857

-733 527
-284 742
-1 018 269

-733 527
0
-733 527

3 169 090

3 153 330

Not 15 Varulager
Varulagret består endast av profilprodukter som säljs via en webbshop på bolagets hemsida.

Not 16 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 17 Uppskrivningsfond
Belopp vid årets ingång
Avskrivning av uppskrivna tillgångar
Förändring uppskjuten skatt
Belopp vid årets utgång
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26 837 200
-3 380 000
696 280
24 153 480

30 924 400
-5 200 000
1 112 800
26 837 200
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Not 18 Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Under året återförda belopp

Avsättningar för oförbrukade användarmedel
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar

2021-12-31

2020-12-31

7 629 926
1 165 471
-696 280
8 099 116

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

34 839 020
4 632 598
39 471 618

35 013 250
-174 230
34 839 020

Oförbrukade användarmedel:
Spelarskulden, det vill säga oförbrukade användarmedel, ökade från 128,9 miljoner PED till 132,3
miljoner PED, en ökning på 3,4 miljoner PED. Den totala skulden ökade betydligt mer i SEK då
växelkursen SEK/USD har ökat från 8,19 SEK/USD vid förra årsskiftet till 9,04 SEK/USD sista
december 2021 (10 PED=1 USD). Det resulterade i att skulden ökade med 14 miljoner i SEK, från
105,6 miljoner SEK till 119,6 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 ca 33 % av
den nominella spelarskulden. Det gör att årets avsättning är 39,5 miljoner SEK.

Not 19 Ställda säkerheter
Avser företagshypotek hos SEB.

Företagsinteckning
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Not 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Invasionen av Ukraina har inte gått obemärkt förbi, MindArks styrelse beslutade att på obestämd
tid stoppa alla finansiella transaktioner till och från Ryssland samt att stänga av möjligheten att
konton skapas från Ryssland.
Styrelsen beslutade även att donera 500 000 SEK till FN:s flyktingorgan UNHCR för att hjälpa
ukrainare i nöd på grund av konflikten. Utöver detta kommer 10% av MindArks intäkter mellan den
10 mars 2022 och 10 april 2022 att doneras till UNHCR (med avdrag för donationen på 500 000
SEK som redan har gjorts).
Slutligen kan noteras att det erbjudande som gick ut till de anställda på bolaget om
teckningsoptioner blev fulltecknat i januari 2022 vilket innebär att det kan komma att ske en
emission om upp till 5 % år 2025.

Göteborg den dagen som framgår av vår underskrift

David Simmonds
Ordförande

Jan Rasmuson

Anders Fröjd

Henrik Nel Jerkrot
Verkställande direktör

Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Konstantin Belogorcev
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i MindArk PE Aktiebolag (publ), org.nr 556640-4769

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för MindArk PE Aktiebolag (publ) för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av MindArk PE Aktiebolag (publ)s finansiella ställning per den 31 december
2021 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
Aktiebolag (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 Aktiebolag (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 Aktiebolag (publ) för år 2021 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 Aktiebolag (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 elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Konstantin Belogorcev
Auktoriserad revisor
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