Bokslutskommuniké
2015-01-01 till 2015-12-31
STAR VAULT AB (publ)
556709-1169

Sammanfattning av bokslutskommuniké
Tolv månader (2015-01-01 – 2015-12-31)
 Nettoomsättningen uppgick till 2 890 412 (2 212 439)SEK.
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -556 471 (-3 626 879) SEK.
 Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (-0,08) SEK.
 Soliditeten uppgick till cirka 75,4 (83,4) %.
Fjärde kvartalet (2015-10-01 – 2015-12-31)





Nettoomsättningen uppgick till 980 449 (488 207) SEK.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 143 773 (-927 248) SEK.
Resultatet per aktie uppgick till cirka 0,00 (-0,02) SEK.
Antalet månadsabonnemang under fjärde kvartalet 2015 har ökat jämfört med tredje kvartalet 2015.

Definitioner





Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 47 874 549 aktier per 2015-12-31.
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 2015
Andra kvartalet


I maj släpptes en lyckad Sarducaaexpansion som spelarna länge hade väntat på



Förberedelser gjordes löpande inför Steamlanseringen, dvs ytterligare en startposition för spelarna, ett
kösystem samt att vi vill utnyttja Steam achievements.



Den 2 juni 2015 hölls årsstämma i bolaget. Vid stämman bemyndigades styrelsen bland annat att
kunna fatta beslut om nyemission. Kommuniké publicerades på AktieTorgets och bolagets respektive
hemsidor den 3 juni 2015.

Tredje kvartalet


Den 31 augusti släpptes Mortal Online på Steam. Trailers, aktiviteter bl a event och streaming för att
visa upp spelet för andra spelare presenterades.

Fjärde kvartalet


Vi antog två civilingenjörstudenter som ska arbeta med två intressanta områden för Mortal Online
under en begränsad tid.
En student ska arbeta med ingame voice system, som bygger på att spelarna direkt kan prata med
varandra i spelet vilket är ett populärt sätt att kommunicera effektivt på. Vi ser även var spelarna kan
dra stor nytta av detta i vår typ av spel där det kan ge ett verklighetstroget scenario. Många spelare
har velat ha denna funktion under en längre tid och vi ser fram emot att prova det i Mortal Online.
Den andra studenten ska vidareutveckla stöd för Oculus Rift samt andra virtuella hårdvaror som det
även finns ett växande intresse för. Oculus Rift är ett nästa generations ”virtual reality” headset
designat för verklighetstroget spelande. Vårt spel som spelas enbart i första person passar perfekt
till Oculus Rift för en unik spelupplevelse. Vi planerar ha ett bra stöd för Oculus Rift med flera
möjligheter för spelarna inför att andra hårdvaruutvecklare släpper sin hårdvara till marknaden.



Vi har under utgången av 2015 vunnit två utmärkelser:
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Mortal Online 2015 års pris för bästa sandbox MMO.
http://sandboxer.org/mortal-online-wins-sandboxer-org-best-sandbox-mmo-2015/#.VrsRoLLxxBc

Star Vault AB (publ) Most Outstanding Swedish MMORPG Developer
Excellence in Gaming Awards 2016
The team at Corporate LiveWire have kept an attentive eye on the latest developments in the gaming
industry and are pleased to include an increased focus on the sector beyond our Technology, Media &
Telecommunications Expert Guides and Media & Entertainment Roundtable discussions. Following the
tremendous success of the Financial Technology Awards and Emerging Technology Awards we are
delighted to add the Gaming Awards to our growing list of specialty technology-based awards
programmes. http://www.corporatelivewire.com/technology-awards.html

Omsättning och resultat
Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 (980 Tkr) har dubblerats i jämförelse med motsvarande kvartal
året innan (488 Tkr). För verksamhetsåret 2015 uppgår omsättningen till 2 890 (2 212) Tkr.
Bolaget uppvisar ett positivt resultat för det fjärde kvartalet 2015 uppgående till 144 Tkr, en förbättring jämfört
med motsvarande period 2014 med -927. Årets resultat under 2015 uppgår till -556 (-3 626) Tkr.

Investeringar och avskrivningar
Bolaget har under 2015 aktiverat sina utvecklingskostnader, något som ej gjordes under jämförelseperioden.
Utvecklingskostnaderna u der vartalet uppg r ll 448 Tkr (-). Bolaget har under 2015 aktiverat
utvecklingskostnader om 1 664 Tkr (-). Under tidigare verksamhetsår aktiverade utvecklingskostnader skrivs av
enligt plan, medan under året aktiverade utvecklingskostnader skrivs av under 7 år med start då
kommersialisering sker. De aktiverade utvecklingskostnaderna avser bland annat kostnader hänförliga till
lanseringen på Steam men även utvecklandet av nya funktioner i spelet.

VD Henrik Nyström har ordet
Vi har under hela 2015 fortsatt att förbättra kvalitén och spelupplevelsen i Mortal Online. Största fokus har
legat på förbättringar i spelet för att fler spelare ska kunna spela och vara intresserade av Mortal Online via
Steam. Vi har byggt ut nya startplatser i spelet för att kunna hantera det ökade trycket via Steam. Ett kösystem
byggdes och vidareutvecklades för att kunna hantera fler spelare som loggar in samt spelare på servern.
Under början av året uppdaterades spelmotorn Unreal Engine vilket har underlättat och lagt grunden för
fortsatt utveckling. Territory Controlsystemet färdigställdes , vilket tillåter vidareutveckling med nya funktioner
och upplevelser som kommer att vara intressanta att följa under 2016.
Vi har under 2015 fortsatt att jobba inför Steamlanseringen, vilken är världens största digitala
distributionskanal för PC-spel. Med vår performancepatch samt en hel del förbättringar av startställen så var vi
färdiga med de mål vi hade inför Steamlanseringen. Den 31 augusti släppte vi Mortal Online på Steam. Vi fick
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ett stort tryck de första veckorna vilket gjorde att vi fick vidareutveckla vårt kösystem som slog i taket något
tidigare än väntat. Vi fick bra feedback under releasen som vi tagit åt oss under sista kvartalet för att förbättra
spelupplevelsen ytterligare för nya spelare.
Vi har antagit två högskolestudenter som nu arbetar på fokuserade områden i vårt spel.
De ska vidareutveckla stöd för Oculus Rift samt andra virtuella hårdvaror som det finns ett växande intresse för.
Vårt spel som spelas enbart i första person passar perfekt för Oculus Rift för en unik spelupplevelse. Vi planerar
ha ett bra stöd för Oculus Rift med flera valmöjligheter för spelarna inför att andra stora utvecklare släpper sin
hårdvara till marknaden.
Henrik Nyström
VD, Star Vault AB(publ)

Star Vault (publ)
Star Vault(publ) 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,
fo userar Mortal O li e istället p i tera tio mella spelar a. I Mortal O li e fi s i ge färdig ”spelpla ” 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 (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 2015 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 (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2015 är planerad att publiceras på bolagets
(www.starvault.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida april månad. Årsstämma
planeras till medio maj i Limhamn. 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 2015-01-01
till 2015-12-31.
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Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Bokslutskommunikén ar upprä ats i e lig et med rsredovis i gslage o
r d (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot föregående år.

Bo f ri gs äm de s allmä

a

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

Kommande finansiella rapporter
2016-05-20: Delårsrapport 1
2016-08-19: Halvårsrapport
2016-11-18: Delårsrapport 3
2017-02-17: Bokslutskommuniké 2015

Avlämnande av bokslutskommuniké
Malmö, den 19 februari 2016
Star Vault AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Henrik Nyström, VD
info@starvault.se
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Resultaträkning i sammandrag
2015-10-01 2015-12-31

2014-10-01 2014-12-31

2015-01-01 2015-12-31

2014-01-01 2014-12-31

Nettoomsättning
Kostnad för såld vara
Bruttoresultat

980 449
-167 829
812 620

488 207
-158 211
329 996

2 890 412
-493 444
2 396 968

2 212 439
-717 177
1 495 262

Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Rörelseresultat

-244 877
-392 062
175 681

-323 066
-936 915
-929 985

-588 209
-2 337 738
-528 979

-1 155 041
-3 969 100
-3 628 879

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

4 117
-36 025
143 773

12 518
-9 781
-927 248

8 566
-36 058
-556 471

12 520
-9 781
-3 626 140

Skatt på årets resultat
Årets resultat

143 773

-927 248

-556 471

-3 626 140

(SEK)

Resultat från finansiella poster

Balansräkning i sammandrag
(SEK)

2015-12-31

2014-12-31

1 732 622

1 518 108

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

25 600

25 600

1 758 222

1 543 708

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

93 329

61 397

Kassa och bank

648 256

1 324 283

Summa omsättningstillgångar

741 585

1 385 680

2 499 807

2 929 388

1 914 982

1 914 982

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

527 420

4 153 560

-556 471

-3 626 140

1 885 931

2 442 402

Skulder
Långfristiga skulder

-

-

Kortfristiga skulder

613 876

486 986

2 499 807

2 929 388

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring eget kapital i sammandrag

(SEK)

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Totalt

1 348 188

13 177 475

-6 286 945

-2 922 934

5 453 198

Ingående värde 2013-01-01
Vinstdisposition enligt stämmobeslut

-

-13 177 475

10 391 955

2 922 934

0

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

-

-

-

-3 626 140

-3 626 140

Utgående värde 2014-12-31

1 914 982

0

4 153 560

-3 626 140

2 442 402

Ingående värde 2015-01-01

1 914 982

0

4 153 560

-3 626 140

2 442 402

-3 626 140

3 626 140

-

-

-

-556 471

-556 471

1 914 982

0

527 420

-556 471

1 885 931

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

Kassaflödesanalys i sammandrag
(SEK)

2015-01-01 2015-12-31

2014-01-01 2014-12-31

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
Kassaflöde från den löpande verksamheten
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

-528 979

-3 628 879

1 421 532

2 654 910

892 553

-973 969

94 958

-274 190

987 511

-1 248 159

-1 663 538

-25 600

0

0

-676 027

-1 273 759

1 324 283

2 598 042

648 256

1 324 283
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Tel: 040-692 24 10
www.starvault.se
info@starvault.se

