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Sammanfattning av halvårsrapport
2010-01-01 – 2010-06-30
 Under första halvåret 2010 uppgick resultatet efter finansiella poster till 857 095 SEK
(-586 066) och resultatet per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,02).
 Soliditeten per 2010-06-30 uppgick till 75,3 %, vilket kan jämföras med 83,5 % 2009-12-31.
2010-04-01 – 2010-06-30
 Under andra kvartalet 2010 uppgick resultatet efter finansiella poster till 631 262 SEK
(-301 063) och resultatet per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,1).
Spelrelaterade nyckeltal
 Antalet registrerade medlemmar i forumet för Mortal Online uppgick per 2010-06-30 till
172 558 stycken, vilket kan jämföras med 72 391 stycken per 2009-06-30. Medlemmar i detta
forum betalar inte licens, utan får kontinuerligt information om spelet och delger Star Vault
sina synpunkter på Mortal Online.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 19 892 000 aktier.

VD Henrik Nyström Kommenterar
I juni nådde vi en efterlängtad milstolpe när Mortal Online uppnådde Gold Status och gick live. Vi har
sett fram emot detta ögonblick länge och tackar alla våra uthålliga testare då detta hade varit
omöjligt utan dem. Det är såklart mycket glädjande att det uppstått ett stort tryck nu när vi har fler
spelare inne i spelet samtidigt än vad vi någonsin tidigare har haft. För att klara påfrestningarna fick
vi utöka med ytterligare hårdvara. Det uppstår alltid problem när man når live, men sammantaget
var det en relativt problemfri release. I skrivande stund bedömer jag att vi har en god stabilitet.
Intresset är fortfarande stort i vårt forum, vilket är viktigt eftersom många medlemmar är presumtiva
kunder som följer den kontinuerliga utvecklingen av Mortal Online. Försäljningen av nya spel har
glädjande nog gått enligt budget. Likaså antalet återkommande betalande spelarna som erlägger en
månatlig prenumerationskostnad ligger enligt budget.
För att främja en stadig tillväxt i antal aktiva spelare har vi utökat de riktade marknadsaktiviteterna
med en kampanj på en av de viktigaste spelsajterna, www.gamespot.com, där många potentiella
kunder fattar sina beslut om vilka spel de kommer att köpa. Denna kampanj var ett led i vår strategi
att långsiktigt bygga värde för spelare och därmed ägare och medarbetare. Under hösten kommer
styrelsen att arbeta vidare med planen för utveckling och expansion av Mortal Online, där fokus
ligger på USA och Europa. Med detta som bas kommer nya projektidéer och Star Vaults framtida
spelportfölj att diskuteras. Genom att optimera spelportföljen kan långsiktig lönsamhet och
aktieägarvärde skapas.

Henrik Nyström,
VD, Star Vault AB (publ)
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Väsentliga händelser under andra kvartalet 2010
 Vid årsstämma den 29 april 2010 utökades styrelsen genom nyval av Fredrik NyströmReimers och Claes Ramel. Styrelsen består därmed av fem ordinarie styrelseledamöter och
en suppleant.
 Den 4 maj 2010 offentliggjorde bolaget att Mortal Online har migrerats med den
uppdaterade nätverkslösningen.
 Mortal Online nådde Gold Status den 9 juni 2010. Star Vault kan därmed börja generera
intäkter hänförliga till månadsavgifter.
 Server och bredbandskapacitet anpassades för att kunna skalas upp i den takt som Mortal
Online växer. Utöver detta har nya hårddiskar installerats beroende på det extrema tryck
som uppstår när Star Vault nu har fler spelare inne i spelet samtidigt än vad som någonsin
uppnåtts under Beta-fasen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 Star Vault har inga väsentliga händelser att rapportera.
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Star Vault
Star Vault AB (publ) är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel,
med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game
(MMORPG). Mortal Online nådde ”Gold Status” i juni 2010. På längre sikt avser bolaget utveckla nya
speltitlar.

Mortal Online
Star Vaults första spelutvecklingsprojekt är ett onlinespel med namnet Mortal Online. Detta spel
innehåller en mängd nya funktioner, så kallade features, som förbättrar upplevelsen för spelarna,
jämfört med de spel som finns på marknaden idag. Spelarnas frihet och möjligheter till interaktion i
spelet ligger i fokus på ett sätt som det inte har gjort i tidigare spel på marknaden.

Unreal Engine 3
Star Vault etablerade i maj 2007 ett samarbetsavtal med Epic Games som innebär att man har
tillgång till en av de främsta spelmotorerna på marknaden, Unreal Engine 3. Unreal Engine 3 utsågs i
december 2006, i samband med ”Front Line Awards”, till den bästa spelmotorn i världen.
“We’re excited that new developers like Star Vault, who have such great potential, are recognizing
the value of licensing Unreal Engine 3. We know this is the way they can realize their creative
ambitions quickly and deliver great games to market. Some of the most significant companies in the
game business have licensed Unreal Engine 3 to build their MMO games and Star Vault has now
joined an illustrious group. We’ll be watching their progress with great interest.”
Mark Rein
vice VD, Epic Games
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Affärsmodell
Star Vault ska utveckla och sälja datorspel. Star Vaults första spel, Mortal Online, säljs genom att
läggas ut på ett antal servrar, där kunden skapar ett personligt konto för att hantera betalningar till
Star Vault. Spelanvändare inom EU köper spelet online för cirka 50 Euro, medan spelanvändare
utanför EU betalar cirka 40 Euro. Prisskillnaden är hänförlig till lagstadgad 25-procentig moms som är
tillämplig gällande spelanvändare inom EU. Samtliga användare kan börja spela direkt när spelet har
laddats hem, vilket är en effektiv och bekväm lösning för Bolagets kunder. Därefter betalar
användare inom EU en prenumerationsavgift om cirka 14 Euro per månad. För spelare utanför EU
uppgår denna prenumerationsavgift till cirka 14 USD per månad. Affärsmodellen är baserad på ett
beprövat och vedertaget koncept inom genren. Spelarna får efter det att de köpt spelet en månads
spelande utan kostnad. Distributionen av spelet kommer primärt att ske digitalt. Affärsmodellen
innebär att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden
spelare ökar.
Priserna i ovanstående stycke är baserade på dagens prissättning av liknande MMORPG. Star Vault
kommer kontinuerligt att följa prisutvecklingen inom branschen för att kunna erbjuda spelarna
marknadsmässiga priser vid lanseringen. På längre sikt avser Star Vault att utveckla och sälja nya spel.

Kommande finansiella rapporter
2010-11-04: Delårsrapport januari – september 2010
2011-02-24: Bokslutskommuniké för 2010

Principer för halvårsrapportens upprättande
Halvårsrapporten 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 halvårsrapporten som i bolagets senaste årsredovisning.

Aktien
B-aktien i Star Vault AB (publ) listades den 28 september 2007 på AktieTorget, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns
MTF (Multilateral Trading Facility). Den 30 juni 2010 uppgick antalet aktier i bolaget till
19 892 000, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien
har röstvärde 1.

Granskning av revisor
Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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Avlämnande av halvårsrapport
Malmö, den 5 augusti 2010
Star Vault AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, VD
040-13 89 40
info@starvault.se
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Resultaträkning i sammandrag
(SEK)

Nettoomsättning
Kostnad för såld vara
Bruttoresultat
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Rörelseresultat

2010-04-01
-2010-06-30
3 mån

2009-04-01
-2009-06-30
3 mån

2010-01-01
-2010-06-30
6 mån

2009-01-01
-2009-06-30
6 mån

1 639 390
-17 057
1 622 333

-

2 754 772
-48 573
2 706 199

-

-463 314
-483 916
675 103

-111 145
-189 918
-301 063

-896 557
-908 092
901 550

-200 510
-379 928
-580 438

-

-

-

-

-43 841
631 262

-301 063

-44 455
857 095

-5 628
-586 066

-166 022
465 240

74 334
-226 729

-225 416
631 679

154 135
-431 931

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
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Balansräkning i sammandrag
(SEK)

2010-06-30

2009-12-31

11 082 861
275 411
451 804
11 810 076

8 829 593
327 933
828 122
9 985 648

284 773
1 859 205
2 143 978

264 223
1 583 330
1 847 553

13 954 054

11 833 201

795 680

795 680

9 715 204
10 510 884

9 083 525
9 879 205

1 800 000
1 643 170
3 443 170

1 953 996
1 953 996

13 954 054

11 833 201

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (19 892 000 aktier)
Fritt eget kapital

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring eget kapital i sammandrag
(SEK)
Aktiekapital Överkursfond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Totalt

Ingående värde 2009-01-01
Vinstdisposition enligt
stämmobeslut
Årets resultat
Utgående värde 2009-12-31

795 680

10 291 130

-631 049

-1 237 008

9 218 753

795 680

10 291 130

-1 237 008
-1 868 057

1 237 008
660 452
660 452

0
660 452
9 879 205

Ingående värde 2010-01-01
Vinstdisposition enligt
stämmobeslut
Årets resultat
Utgående värde 2010-06-30

795 680

10 291 130

-1 868 057

660 452

9 879 205

795 680

10 291 130

660 452
-1 207 605

-660 452
631 679
631 679

0
631 679
10 510 884

Per 2010-06-30 uppgick antalet aktier till 19 892 000.
Av dessa är 1 250 000 A-aktier med röstvärde 10 samt 18 642 000 B-aktier med röstvärde 1.

Kassaflödesanalys i sammandrag
(SEK)

2010-01-01
-2010-06-30

2009-01-01
-2009-06-30

764 547

-1 271 487

investeringsverksamheten

-2 288 672

-876 006

Finansieringsverksamheten

1 800 000

-

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

275 875
1 583 330
1 859 205

-2 147 493
3 064 371
916 878

Från den löpande verksamheten
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Västergatan 18A
211 21 Malmö
Tel: 040-13 89 40
Fax: 040-13 61 51
www.starvault.se
info@starvault.se

