Bokslutskommuniké
2016-01-01 till 2016-12-31
STAR VAULT AB (publ)
556709-1169

Sammanfattning av bokslutskommuniké
Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31)
 Nettoomsättningen uppgick till 2 240 175 (2 894 770)SEK.
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 77 297 (-556 471) SEK.
 Resultatet per aktie uppgick till cirka 0,00 (-0,01) SEK.
 Soliditeten uppgick till cirka 88,1 (75,4) %.
Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31)





Nettoomsättningen uppgick till 550 514 (980 449) SEK.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -333 550 (143 773) SEK.
Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,00 (0,00) SEK.
Antalet månadsabonnemang under fjärde kvartalet 2016 har minskat jämfört med fjärde kvartalet 2015.

Definitioner





Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 024 368 aktier per 2016-12-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
Med ”Star Vault” eller ”bolaget” avses Star Vault AB (publ).

Väsentliga händelser under 2016

Andra kvartalet



Den 7 juni 2016 hölls årsstämma i bolaget. Vid stämman bemyndigades styrelsen bland annat att kunna
fatta beslut om nyemission. Kommuniké publicerades på AktieTorgets och på bolagets respektive
hemsidor den 8 juni 2016
Petter Norman, 37 år, nyvaldes som styrelseledamot på årsstämman den 7 juni 2016.

Tredje kvartalet





Mortal Online VOIPsystem går live. Dvs att spelare direkt kan tala med andra spelare när de ser
varandra i spelet.
Vid styrelsesammanträde den 21 augusti 2016 tog styrelsen i Star Vault AB (publ) beslut om att
genomföra en företrädesemission om högst 19 149 819 B-aktier, motsvarande 5 170 451 SEK före
emissionskostnader för att stärka bolagets framtida utveckling. Star Vault AB (publ) erhöll
avsiktförklaring motsvarande ca 54 procent av emissionsvolymen. Beslutet godkändes och
bemyndigades vid årsstämman den 7 juni 2016. Även allmänheten gavs rätt att teckna aktier i
emissionen utan företräde.
Den 15 september var emissionen genomförd och teckningsgraden blev 188 procent.

Fjärde kvartalet



Kerstin Nyström lämnar styrelsen på grund av utlandsflytt.
Fredrik Reimers tillförordnades som ny styrelseledamot inför årsstämman 2017
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Omsättning och resultat
Omsättningen under fjärde kvartalet 2016 uppgår till 550 514 kr i jämförelse med 980 449 kr för
jämförelseperioden. Periodens rörelseresultat uppgår till -333 550 kr (175 681).

Investeringar och avskrivningar
Bolaget har under 2016 aktiverat sina utgifter för utveckling. Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till
405 Tkr (448). Bolaget har under 2016 aktiverat utvecklingsutgifter om 1 494 Tkr (1 664). De under året
aktiverade utvecklingsutgifterna skrivs av under 7 år med start då kommersialisering sker. De aktiverade
utvecklingsutgifterna avser främst utgifter för vidare utveckling av funktioner i spelet Mortal Online.

Finansiell ställning och likviditet
Den 31 december 2016 uppgick bolagets likvida medel till 4 966 550 (648 256) kr. Soliditeten var 88,1 (75,4) %.
Bolagets egna kapital uppgick till 7 061 624 (1 885 931) kr. Kassaflöde för året uppgick till 4 318 294 (-676
027) kr.
Genom nyemission tillfördes Bolaget under året 5 170 451 kr innan emissionskostnader på 72 055 kr.
Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas
kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna.

VD Henrik Nyström har ordet
Under 2016 gjordes ytterligare förbättringar och nytt spelinnehåll.
Två nya magiskolor samt etherworld släpptes. Områden många spelare efterfrågat. Etherworld är en dimension
mellan levande och döda. Här kan spelarna utforska och jaga ”själar” som man sedan kan ta med sig till den
levande världen som då blir en ny sorts valuta för de nya magiskolorna.
Vi släppte i samband med första magiskolan, scribing, vilket är ett minigame för spelarna att lägga in nya
”spells” i från de nya magiskolorna som de sedan kan använda.
Under Q3 gick vi live med ingame Voip System (voice over ip) vilket spelarna uppskattade eftersom de kan
prata med varandra direkt via en mikrofon i spelet när dom ser varandra.
Efter att vi gått live på Steam fick vi många spelare som provade spelet. Över 500 000 laddade ner spelet men
många spelare lämnade under första halvåret på grund av att spelet var för svårt för den generelle spelaren. Vi
har fokuserat på att förbättra dessa områden och lyssnat på spelarna, bl a vad de vill se respektive uppleva. Bra
feedback på både buggfixar som vi gjort samt andra balanseringar och nytt spelinnehåll gör att de börjat
prenumerera igen.
Under Q4 tog vi in 5 nya studenter som utför examensarbete samt praktik hos oss. Detta är ett bra sätt att
utvärdera nya utvecklare för framtiden eftersom det inte är enkelt att hitta utvecklare.
I slutet av 2016 har vi fastställt ett antal spelkoncept som vi kommer utveckla under 2017. Detta är enkla ”casual
games” medan Mortal Online är ett ” hardcoregame”. Tanken är att med dessa mindre sidoprojekt ska vi kunna
nå ut till en bred publik och presentera ett antal spel som har kortare livslängd men också kortare och enklare
utvecklingstid än Mortal Online. Vi tror att detta ska kunna ge oss ytterligare intäkter och möjligheter. Vi ser
fram emot att presentera dessa projekt längre fram under året samt testa dem mot vår stora spelarkundbas på över
500 000 worldwide.
Vi blev Ddosade ( attackerade på servern som gör att servern måste stängas ner) flertalet dagar 2016 vilket
gjorde att vi fick arbeta mycket med serversäkerhet och förbättringar för att hantera attackerna. Det är svårt att
skydda sig mot detta och många kunder drabbades eftersom de stundtals inte kunde spela samt att vi fick attacker
på våra olika servrar och forum. Detta resulterade i att många pausade från spelet under en viss period och vi fick
färre prenumerationer och donationer med eftersläpning fram till Q4. Vår leverantör av servrar har nu avhjälpt
problemet vilket gör att vi framgent har ett bättre skydd mot eventuellt liknande attacker.
Henrik Nyström
VD, Star Vault AB
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Star Vault AB (publ)
Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal
Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget avser även att
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 AB (publ) 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 2016 uppgick antalet aktier i bolaget till 67 024 368, varav
1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1.

Risker
Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas
kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att
ytterligare likviditet kan behövas på grund av ändrade marknadsförutsättningar.
Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste fastställda årsredovisning.

Årsredovisning tillgänglig
Star Vaults årsredovisning för räkenskapsåret 2016 är planerad att publiceras på bolagets (www.starvault.se) och
AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida i juni månad. Årsstämma planeras till 19 juni i Malmö.
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 2016-01-01 till
2016-12-31.
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Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med
råd 3 .

rsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot föregående år

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
2017-05-19: Delårsrapport 1
2017-08-18: Halvårsrapport
2017-11-17: Delårsrapport 3
2018-02-16: Bokslutskommuniké 2016

Avlämnande av bokslutskommuniké
Malmö, den 17 februari 2017
Star Vault AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Henrik Nyström, VD
info@starvault.se
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Resultaträkning i sammandrag
2016-10-01 –
2016-12-31

2015-10-01 –
2015-12-31

2016-01-01 –
2016-12-31

2015-01-01 –
2015-12-31

550 514
-110 461

980 449
-167 829

2 240 175
-353 187

2 894 770
-529 468

440 053

812 620

1 886 988

2 365 302

Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader

-220 950
-552 653

-244 877
-392 062

-507 442
-1 302 935

-588 209
-2 337 738

Rörelseresultat

-333 550

175 681

76 611

-560 645

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-333 550

4 117
-36 025
143 773

686
77 297

4 209
-35
-556 471

(SEK)
Nettoomsättning
Kostnad för såld vara
Bruttoresultat

Skatt på årets resultat
Årets resultat

-

-

-

-

-333 550

143 773

77 297

-556 471

Balansräkning i sammandrag
(SEK)

2016-12-31

2015-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

2 755 775
85 900
2 841 675

1 732 622
25 600
1 758 222

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

206 439
4 966 550
5 172 989

93 329
648 256
741 585

SUMMA TILLGÅNGAR

8 014 664

2 499 807

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 250 000 A-aktier, 65 774 368 B-aktier)

2 680 975

1 914 982

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

4 303 352
77 297
7 061 624

527 420
-556 471
1 885 931

953 040

613 876

8 014 664

2 499 807

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

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

Ingående värde 2014-01-01
Vinstdisposition enligt stämmobeslut
Årets resultat
Utgående värde 2014-12-31

1 914 982
1 914 982

2 992 273
-2 992 273
0

4 105 010
48 550
4 153 560

-2 943 723
2 943 723
-3 626 140
-3 626 140

6 068 542
-3 626 140
2 442 402

Ingående värde 2015-01-01
Vinstdisposition enligt stämmobeslut
Årets resultat
Utgående värde 2015-12-31

1 914 982
1 914 982

0
0

4 153 560
-3 626 140
527 420

-3 626 140
3 626 140
-556 471
-556 471

2 442 402
-556 471
1 885 931

Ingående värde 2016-01-01
Vinstdisposition enligt stämmobeslut
Nyemission registrerad 2016-10-14
Emissionskostnader
Årets resultat
Utgående värde 2016-12-31

1 914 982
765 993
2 680 975

0
4 404 458
-72 055
4 332 403

527 420
-556 471
-29 051

-556 471
556 471
77 297
77 297

1 885 931
5 170 451
-72 055
77 297
7 061 624

(SEK)

Kassaflödesanalys i sammandrag
2016-01-01 2016-12-31

2015-01-01 2015-12-31

Från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m

76 611
471 815

-560 645
1 453 198

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapitalet

548 426

892 553

förändringar i rörelsekapital

226 054

94 958

Kassaflöde från den löpande verksamheten

774 480

987 511

investeringsverksamheten

-1 554 582

-1 663 538

Finansieringsverksamheten

5 098 396

-

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

4 318 294
648 256
4 966 550

-676 027
1 324 283
648 256

(SEK)
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0708-271111
www.starvault.se
info@starvault.se

