Bokslutskommuniké
2014-01-01 till 2014-12-31
STAR VAULT AB
556709-1169

Sammanfattning av bokslutskommuniké
Tolv månader (2014-01-01 – 2014-12-31)





Nettoomsättningen uppgick till 2 212 439 (2 324 169)SEK.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 626 879 (-2 943 723) SEK.
Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,08 (-0,06) SEK.
Soliditeten uppgick till cirka 83,4 (89,4) %.

Fjärde kvartalet (2014-10-01 – 2014-12-31)




Nettoomsättningen uppgick till 488 207 (532 799) SEK.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -927 248 (-1 000 700) SEK.
Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,02 (-0,02) SEK.

Definitioner





Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 47 874 549 aktier per 2014-12-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
Med ”Star Vault” eller ”bolaget” avses Star Vault AB.

Fjärde kvartalet 2014 – Spelrelaterade trender
Sedan 2012 använder Star Vault en betalningsmodell för spelet Mortal Online som kallas Free 2 Play. Det
innebär att det inte säljs några licenser för spelet utan enbart månadsabonnemang. Utöver
månadsabonnemang finns en modell där spelare köper till olika egenskaper samt ett system för spelare att
donera pengar till utveckling. Antalet månadsabonnemang varierar mycket månad för månad och har stor
påverkan på de totala intäkterna. Medlemmar i forumet för Mortal Online betalar inte licens, utan får
kontinuerligt information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal Online.


Antalet månadsabonnemang under fjärde kvartalet 2014 ligger på samma nivå jämfört med tredje
kvartalet 2014.

Väsentliga händelser under 2014
Första kvartalet


Under februari 2014 lanserade Star Vault ett antal förbättringar genom en uppdatering av spelmotorn
Unreal Engine.

Andra kvartalet


I april 2014 kommunicerade bolaget en uppdaterad plan som ska ge Star Vault tid till test och
buggrättning innan release på STEAM. För ytterligare information hänvisas till pressmeddelande
publicerat den 24 april 2014 på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).



I april 2014 meddelade bolaget att Mortal Online har support för Oculus Rift, ett virtual realityheadset.



Den 30 juni 2014 hölls årsstämma i bolaget. Vid stämman nyvaldes Clas Ohlsson och Patrik Sommarin
som styrelseledamöter och Kerstin Nyström som styrelsesuppleant. Ohlsson valdes vid efterföljande
styrelsesammanträde till ordförande. Vid stämman bemyndigades styrelsen bland annat att kunna
fatta beslut om nyemission. Kommuniké publicerades på AktieTorgets och bolagets respektive
hemsidor den 1 juli 2014.

Tredje kvartalet


I september meddelade Star Vault att det tredje blocket, Territory Control testing och release
levererades på bolagets live-server. Med Territory Control-systemet på plats får spelarna bygga städer
och byar dynamiskt och fritt i spelet.
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Fjärde kvartalet


I november låg Mortal Online högst upp på listan ”Mest Hypat” på www.guldchipset.se, där spelare
kan rösta fram en titel som kommer nomineras till Guldchipset. Guldchipset är instiftat av Estrella och
de tre spel som toppar listan vid omröstningens slut erbjuds en plats i Estrellas monter på världens
största digitala festival, DreamHack.



I december meddelade Star Vault att bolaget under november släppt en uppdatering för Mortal
Online vilket ökat prestandan vid framförallt flerspelarläge. Bolaget meddelade även att en utökning
av spelet genom introduktionen av en ny kontinent kommer att presenteras och släppas under första
kvartalet 2015 som en del av lanseringen på STEAM.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den kommande kontinenten är Sarducaa – en ökenkontinent. Vi släpper kontinuerligt ny information
till spelarna och bilder för detta nya område veckovis fram till släppet av kontinenten. Responsen är
positiv där spelarna direkt märker en stor förbättring visuellt sett samt en hel del andra förbättringar
och nytt spelinnehåll. Vi har under året samlat feedback och diskussioner för att satsa på de områden
som spelarna mest vill se i det nya området spelmässigt.

Omsättning och resultat
Omsättningen har under det fjärde kvartalet minskat marginellt i jämförelse med motsvarande kvartal året
innan. För verksamhetsåret 2014 uppgår omsättningen till 2 212 (2 324) Tkr.
Periodens resultat för det fjärde kvartalet 2014 uppgår till – 927 Tkr en förbättring jämfört med -1 001 under
fjärde kvartalet 2013. Årets resultat under 2014 uppgår till -3 626 (-2 944) Tkr.
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VD Henrik Nyström har ordet
Vi har under hela 2014 fortsatt att förbättra kvalitén och spelupplevelsen i Mortal Online. Under början av året
uppdaterades spelmotorn Unreal Engine vilket har underlättat och lagt grunden för fortsatt utveckling.
Territory Control-systemet kom på plats under andra kvartalet. Detta tillåter vidareutveckling med nya
funktioner och upplevelser som kommer att vara intressanta att följa under 2015.
Vi har under det fjärde kvartalet fortsatt att jobba hårt inför den kommande lanseringen på plattformen
STEAM, vilken är världens största digitala distributionskanal för PC-spel. Under november släppte vi en så kallad
”performance patch” för att förbättra prestandan för spelarna när framförallt ett stort antal spelare befinner
sig på skärmen samtidigt. Detta har tidigare varit tungt för spelarnas datorer men har blivit mycket bättre och
spelarna behöver nu inte gå miste om spelupplevelse när spelytan är under stor belastning. Det är med andra
ord en imponerande prestandaökning.
Vi jobbar vidare på den nya kontinenten, vilket är sista steget inför STEAM lanseringen, där den tekniska
utmaningen nu är avklarad. Det innebär att vår nätverkslösning nu stöder både den befintliga kontinenten och
den nya kontinenten som vi snart ska presentera för våra spelare. Det vi har kvar innan lansering är förbättring
av den artificiella intelligens som ger spelarna en bättre spelupplevelse. Vi tycker det är viktigt att stabiliteten i
denna kontinent är så bra den kan vara innan vi släpper uppdateringen. Vårt tidigare mål var att släppa den
innan årsskiftet men vi vill ge den extra tid för att de spelare som tålmodigt väntat på en ny kontinent ska få en
så bra upplevelse som möjligt. Vi satsar på att släppa kontinenten första kvartalet 2015 och att kort efter detta
lansera spelet på STEAM-plattformen. Vi tog beslutet att ha två kontinenter implementerade inför STEAM för
att även kunna hantera ett ökat antal spelare i spelvärlden. Som tidigare kommenterat kommer vi att fortsätta
vara mycket ärliga mot vår trogna spelarbas och låta dem vara med och bedömma när vi har det som krävs för
en lyckad lansering. En av de stora utmaningarna inom branschen är att få in nya spelare, men även att
bibehålla de befintliga spelarna genom att erbjuda en hög kvalitet och gedigen spelupplevelse vilket är mycket
viktigt för oss på Star Vault.
Vidare kan jag gladeligen kommentera att Mortal Online nominerades och kom på första plats som det mest
”hypade” spelet på Guldchipset – ett stipendium som utges av Estrella. Genom Guldchipset ger Estrella spelare
möjlighet att rösta fram en titel som erbjuds en plats i Estrellas monter på DreamHack. DreamHack gick bra, vi
fick in en hel del intresserade som provat på spelet och som spelar nu.
Oculus Rift ligger som tidigare stilla i väntan på när vi vet när det ska släppas och vilken hårdvara som kommer
att gälla för marknaden. Innan vi vet det kommer vi inte göra något arbete här. Vi satsar fortfarande på att
kunna ge fullt stöd i Mortal Online när Oculus Rift kommer finnas på marknaden, just för att spelet passar så
bra på den typen av hårdvara med dedikerad första person vy. Vi tror att många kommer prova på ett spel som
detta när de äger ett par Oculus Rift och då har vi också chansen att nå ut till många intresserade spelare.
Arbetet med kontinentreleasen fortgår enligt plan.
Henrik Nyström
VD, Star Vault AB
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Star Vault
Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal
Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). På längre sikt avser bolaget
utveckla nya speltitlar.

Mortal Online
Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar,
häxor, alver och jättar. Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk, utmaningar spelare
emellan och även regerande av landområden. Medan många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där
spelet i princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag och har nått den högsta nivån,
fokuserar Mortal Online istället på interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig ”spelplan” att
följa. Det är istället upp till var och en att använda sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du
vill sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och hållbarheten blir större. Spel av den linjära
typen är betydligt vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online.

Affärsmodell
Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad
mikrobetalning, det vill säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver
månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra så kallade donationer, där syftet ofta
är att stödja utvecklingen av en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av. En
förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som vill vara med och spela under en längre tid.
Det som gör modellen intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med
intäkterna, när mängden spelare ökar.

Aktien
B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans
AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform
(MTF). Per den 31 december 2014 uppgick antalet aktier i bolaget till 47 874 549, varav 1 250 000 är A-aktier,
som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1.

Årsredovisning tillgänglig
Star Vaults årsredovisning för räkenskapsåret 2014 är planerad att publiceras på bolagets (www.starvault.se)
och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida i juni 2015. Årsstämma i bolaget är planerad att
hållas den 15 juni 2015. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras
senast i samband med kallelse till årsstämma.

Förslag till disposition av bolagets resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2014-01-01
till 2014-12-31.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets
rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén
som i bolagets senaste årsredovisning.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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Kommande finansiella rapporter
2015-05-22: Delårsrapport 1
2015-08-21: Halvårsrapport
2015-11-20: Delårsrapport 3
2016-02-19: Bokslutskommuniké 2015

Avlämnande av bokslutskommuniké
Malmö, den 20 februari 2015
Star Vault AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Henrik Nyström, VD
info@starvault.se
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Resultaträkning i sammandrag
2014-10-01 2014-12-31

2013-10-01 2013-12-31

2014-01-01 2014-12-31

2013-01-01 2013-12-31

488 207

532 799

2 212 439

2 324 169

-158 211

-135 589

-717 177

-497 259

329 996

397 210

1 495 262

1 826 910

Administrationskostnader

-323 066

-472 102

-1 155 041

-1 161 864

Forsknings- och utvecklingskostnader

-936 915

-912 512

-3 969 100

-3 547 560

Rörelseresultat

-929 985

-987 404

-3 628 879

-2 882 514

(SEK)
Nettoomsättning
Kostnad för såld vara
Bruttoresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

12 518

12 520

-

Räntekostnader och liknande resultatposter

-9 781

-13 296

-9 781

-61 209

-927 248

-1 000 700

-3 626 140

-2 943 723

-

-

-

-

-927 248

-1 000 700

-3 626 140

-2 943 723

2014-12-31

2013-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1 518 108
25 600
1 543 708

4 167 392
2 887
4 170 279

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

61 397
1 324 283
1 385 680

14 421
2 598 042
2 612 463

SUMMA TILLGÅNGAR

2 929 388

6 782 742

1 914 982

1 914 982

4 153 560
-3 626 140
2 442 402

7 097 283
-2 943 723
6 068 542

486 986

714 200

2 929 388

6 782 742

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Balansräkning i sammandrag
(SEK)
TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (1 250 000 A-aktier, 46 624 549 B-aktier)
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring eget kapital i sammandrag
Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Totalt

1 193 520

12 951 361

-1 765 399

-4 384 132

7 995 350

154 668

226 114

-

-

380 782

Vinstdisposition enligt stämmobeslut

-

-

-4 384 132

4 384 132

0

Årets resultat

-

-

-

-2 922 934

-2 922 934

Utgående värde 2012-12-31

1 348 188

13 177 475

-6 149 531

-2 922 934

5 453 198

Ingående värde 2013-01-01

1 348 188

13 177 475

-6 286 945

-2 922 934

5 453 198

-

-13 177 475

10 391 955

2 922 934

0

(SEK)
Ingående värde 2012-01-01
Nyemission registrerad 2012-03-16

Vinstdisposition enligt stämmobeslut
Nyemission registrerad 2013-07-01

166 794

792 273

-

-

959 067

Nyemission registrerad 2013-11-15

400 000

2 200 000

-

-

2 600 000

-

-

-

-2 943 723

-2 943 723

Utgående värde 2013-12-31

1 914 982

2 992 273

4 105 010

-2 943 723

6 068 542

Ingående värde 2014-01-01

1 914 982

2 992 273

4 105 010

-2 943 723

6 068 542

-2 992 273

48 550

2 943 723

0

Årets resultat

Vinstdisposition enligt stämmobeslut
Årets resultat
Utgående värde 2014-12-31

-

-

-

-3 626 140

-3 626 140

1 914 982

0

4 153 560

-3 626 140

2 442 402

Kassaflödesanalys i sammandrag
(SEK)

2014-01-01 2014-12-31

2013-01-01 2013-12-31

-3 626 140

-2 943 723

2 652 171

2 670 896

-973 969

-272 827

-1 248 159

-955 097

-

-

-25 600

3 409 067

Från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapitalet
förändringar i rörelsekapital
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

-1 273 759

2 453 970

Likvida medel vid periodens början

2 598 042

144 072

Likvida medel vid periodens slut

1 324 283

2 598 042
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Tel: 040-692 24 10
www.starvault.se
info@starvault.se

