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2016-01-01 till 2016-06-30
STAR VAULT AB(publ)
556709-1169

Sammanfattning av halvårsrapport
Första halvåret (2016-01-01 – 2016-06-30)





Nettoomsättningen uppgick till 1 223 806 (1 109 872) SEK.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 345 962 (-861 954) SEK.
Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (-0,02) SEK.
Soliditeten uppgick till cirka 81 (77) %.

Andra kvartalet (2016-04-01 – 2016-06-30)




Nettoomsättningen uppgick till 578 795 (536 721) SEK.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 150 832 (-345 428) SEK.
Resultatet per aktie uppgick till cirka 0,00 (-0,01) SEK.

Definitioner





Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 47 874 549 aktier per 2016-06-30.
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).

Andra kvartalet – 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 och likviditeten. Medlemmar i forumet för Mortal Online får kontinuerligt
information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal Online.


Antalet månadsabonnemang under andra kvartalet 2016 har minskat jämfört med första kvartalet
2016.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016


Den 26 april publicerade Star Vault årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen finns att
tillgå på www.aktietorget.se samt på Bolagets hemsida www.starvault.se.



Den 20 maj meddelas att styrelsen föreslår ny styrelseledamot på årsstämman den 7 juni 2016.



Kommunikén från årsstämman publicerades den 8 juni 2016.

Omsättning och resultat
Omsättningen under kvartal två 2016 uppgår till 578 795 kr i jämförelse med 536 721 kr för
jämförelseperioden. Periodens rörelseresultat uppgår till 150 826 kr (-345 428).

Investeringar och avskrivningar
Utvecklingskostnaderna under kvartalet uppgår till 324 (491) Tkr. Sedan 2015 skrivs de aktiverade
utvecklingskostnader skrivs av under 7 år med start då kommersialisering sker. Under tidigare verksamhetsår
aktiverade utvecklingskostnader skrivs av enligt plan. De aktiverade Utvecklingskostnaderna avser kostnader
hänförliga till utvecklandet av nya funktioner i spelet.

2

VD Henrik Nyström har ordet
Star Vault har under första halvåret släpp 6 patcher som har förbättrat spelet och gett nytt spelinnehåll.
Feedback har samlats in efter Steamreleasen för att lösa buggar som spelare klagat på. Vi har även löst de
problem vi haft när många spelare försökte logga in i spelet så att vi nu kan hantera ett större tryck. Vi har
byggt om system som fungerade men inte gav det spelarinnehåll som är önskvärt fullt ut.
Under sommaren har vi blivit Ddosade, dvs våra servrar har under vissa tider konstant blivit attackerade av en
tidigare spelare som blivit avstängd. Han hade brutit mot spelregler som förstör för andra spelare. Vår
serverhost OVH har gjort förbättringar i säkerheten för att kunna hantera dessa attacker men vi har fått lägga
utvecklingstid på att förbättra säkerheten även från vår sida. Vi har utökat verktygen för vår support för att
bättre kunna hantera konflikter i spelet som uppstått vid Ddosattacken. Nu står vi bättre rustade för att kunna
hantera den typen av attacker och vi har även alternativ för effektivare lösningar om nya attacker uppstår. Det
har varit några månader med arbete som tyvärr hållit tillbaka ren spelutvecklingstid.
Trots Ddosattacken har vi kunnat göra förbättringar i spelinnehållet, bland annat inom balanseringsområdet. Vi
håller på med förhandsvisning/test av detta och spelarna har gett positiv feedback.
I fokus har också varit vilka steg vi vill ta med Mortal Onlineutvecklingen. Med nästan en halv miljon
nedladdningar och bra feedback har vi en stor spelarbas vi kan nå ut till samt mycket data att använda för att
förbättra spelupplevelsen. Vi kommer att fortsätta hösten med fokus på polish och bughantering som många
gamla spelare har vant sig vid men som nya spelare inte tycker fungerar helt tillfredsställande.
Vi har förberett möjligheten att anskaffa ytterligare kapital genom bemyndigande av en emission på
årsstämman 2016-06-07. Tanken är att snabbare kunna utveckla Mortal Online samt för att kunna utveckla och
återanvända befintlig teknologi och koncept. Detta också för att kunna utveckla små intressanta projekt
bredvid Mortal Online utan att stjäla resurser från huvudspåret.
Henrik Nyström
VD, Star Vault AB(publ)

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.
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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 30 juni 2016 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.

Risker
Styrelsen bedömer att 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 tillväxt eller andra ändrade marknadsförutsättningar.
Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste fastställda årsredovisning.

Principer för halvårsrapportens upprättande
Bo sluts o
r d (K3).

uni n ar upprä ats i enlig et
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Bo f ringsnä ndens all änna

Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot fg år

Granskning av revisor
Revisorn har informerats om periodens aktivering av utgifter för utveckling av den nya kontinenten. Rapporten
har inte varit föremål för revisorns granskning.

Kommande finansiella rapporter
2016-11-18: Delårsrapport 3
2017-02-17: Bokslutskommuniké 2016

Avlämnande av halvårsrapport
Malmö, den 19 augusti 2016
Star Vault AB(publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Henrik Nyström, VD
info@starvault.se
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Resultaträkning i sammandrag
2016-04-01 2016-06-30

2015-04-01 2015-06-30

578 795
-90 327
488 468

536 721
-31 307
505 414

1 223 806
-155 913
1 067 893

1 109 872
-130 538
979 334

2 894 770
-529 468
2 365 302

-103 117
-234 525
150 826

-160 393
-690 449
-345 428

-196 479
-525 458
345 956

-270 949
-1 570 342
-861 957

-588 209
-2 337 738
-560 645

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

7
-1
150 832

-345 428

7
-1
345 962

3
-861 954

4 209
-35
-556 471

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

150 832

-345 428

345 962

-861 954

-556 471

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

2016-01-01 - 2015-01-01 - 2015-01-01 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31

Balansräkning i sammandrag
(SEK)

2016-06-30

2015-06-30

2015-12-31

2 314 055
25 600
2 339 655

1 174 503
25 600
1 200 103

1 732 622
25 600
1 758 222

86 697
342 279
428 976

82 956
780 601
863 557

93 329
648 256
741 585

2 768 631

2 063 660

2 499 807

1 914 982

1 914 982

1 914 982

-29 051
345 962
2 231 893

527 420
-861 954
1 580 448

527 420
-556 471
1 885 931

536 738

483 212

613 876

2 768 631

2 063 660

2 499 807

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella 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 (1 250 000 A-aktier, 46 624 549 B-aktier)
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5

Förändring eget kapital i sammandrag
Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Ingående värde 2014-01-01
Årets resultat
Vinstdisposition enligt stämmobeslut
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

Ingående värde 2015-01-01
Vinstdisposition enligt stämmobeslut
Periodens resultat
Utgående värde 2015-06-30

1 914 982

0

1 914 982

0

4 153 560
-3 626 140
527 420

-3 626 140
3 626 140
-861 954
-861 954

2 442 402
0
-861 954
1 580 448

Ingående värde 2015-07-01
Periodens resultat
Utgående värde 2015-12-31

1 914 982
1 914 982

0
0

527 420
527 420

-861 954
305 483
-556 471

1 580 448
305 483
1 885 931

Ingående värde 2016-01-01
Vinstdisposition enligt stämmobeslut
Periodens resultat
Utgående värde 2016-06-30

1 914 982

0

1 914 982

0

527 420
-556 471
-29 051

-556 471
556 471
345 962
345 962

1 885 931
0
345 962
2 231 893

(SEK)

Periodens
resultat

Totalt

-2 943 723 6 068 542
-3 626 140 -3 626 140
2 943 723
0
-3 626 140 2 442 402

Per 2016-06-30 uppgår antalet aktier till 47 874 549
Av dessa är 1 250 000 A-aktier med röstvärde 10 samt46 624 549 B-aktier med röstvärde 1.

Kassaflödesanalys i sammandrag
2016-01-01 2016-06-30

2015-01-01 2015-06-30

2015-01-01 2015-12-31

Resultat efter finansiella poster

345 962

-861 954

-560 645

justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m

210 190

1 149 132

1 453 198

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapitalet

556 152

287 178

892 553

förändringar i rörelsekapital

485 646

-25 333

94 958

1 041 798

261 845

987 511

-791 623

-805 527

-1 663 538

0

0

0

-305 977

-543 682

-676 027

Likvida medel vid periodens början

648 256

1 324 283

1 324 283

Likvida medel vid periodens slut

342 279

780 601

648 256

(SEK)
Från den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
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www.starvault.se
info@starvault.se

