Bokslutskommuniké
2013-01-01 till 2013-12-31
STAR VAULT AB
556709–1169

Sammanfattning av bokslutskommuniké
Tolv månader (2013-01-01 – 2013-12-31)





Nettoomsättningen uppgick till 2 324 169 SEK (2 214 971).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 943 723 SEK (-2 922 934).
Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,06 SEK (-0,06).
Soliditeten uppgick till cirka 90 %.

Fjärde kvartalet (2013-10-01 – 2013-12-31)




Nettoomsättningen uppgick till 532 799 SEK (463 307).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 000 700 SEK (-895 699).
Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,02 SEK (0,02).

Definitioner





Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 47 874 549 aktier per 2013-12-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
I parentes ovan beskrivs motsvarande period för föregående år.
Med ”Star Vault” eller ”bolaget” avses Star Vault AB.

Fjärde kvartalet 2013 – 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 månadsbetalande kunder 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 månadsbetalningar under fjärde kvartalet 2013 har ökat jämfört med tredje kvartalet 2013.

Väsentliga händelser under 2013
Första kvartalet
 Star Vault meddelade att utvärderingen av den nya betalningsmodellen visat lovande resultat. Antalet
nya spelare har ökat, bland annat genom den nya distributionskanalen – DESURA.
Andra kvartalet
 Den 23 maj 2013 meddelade styrelsen i Star Vault att man beslutat att genomföra en riktad
nyemission om cirka 1 MSEK till kursen 23 öre till två investerare från Storbritannien respektive USA.
Emissionslikviden möjliggör accelererad spelutveckling av Mortal Online.


Den 24 juni 2013 hölls årsstämma i Star Vault. Mer information om beslut på årsstämman finns att
tillgå i kommuniké från årsstämma per den 25 juni 2013. Kommunikén finns att tillgå på Bolagets
(www.starvault.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida.

Tredje kvartalet
 Under september 2013 blev Mortal Online godkänt för att listas på världens största onlinedistributör
för PC-spel, STEAM.
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Fjärde kvartalet
 Styrelsen beslutade den 15 oktober 2013 att genomföra en riktad nyemission om 2,6 miljoner kronor
till kursen 0,26 kronor per B-aktie till Markus Hodell, Magnus Uppsäll, William L. W. Nock och Joan
Mir. Emissionslikviden möjliggör större utvecklingsresurser för att finslipa på lanseringen på STEAM.


Den 18 november publicerade Star Vault ett flaggningsmeddelande. Magnus Uppsäll, som deltog i den
riktade nyemissionen, ökade sitt innehav. Efter att den riktade nyemissionen registrerats hos
Bolagsverket uppgick Uppsälls ägande i Star Vault till 8 934 017 aktier, vilket motsvarar 18,66 procent
av aktierna och 15,11 procent av rösterna i Star Vault.



Bolaget meddelade i november 2013 att styrelsen vid kommande årsstämma kommer att föreslå en
ersättare efter styrelsesuppleant Ulf Nyströms bortgång.

Väsentliga händelser efter periodens utgång


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

VD Henrik Nyström har ordet
Tack vare hårt arbete och en trogen, aktiv spelarcommunity blev Mortal Online, i konkurrens med 15 000 andra
spel världen över, godkänt för att listas på STEAM. STEAM är världens största onlinedistributör för PC-spel och
vi blev framröstade av över 70 000 spelare. Mortal Online kommer därmed att läggas ut på en global spellista
som dagligen besöks av mellan 4-6 miljoner spelare från hela världen.
Genom riktade nyemissioner och spelardonationer har vi tillförts det kapital som krävts för att driva
utvecklingen framåt och leverera nya egenskaper, men framförallt för att finslipa på lanseringen så att den blir
precis så bra som globala spelare kräver idag. Vi arbetar även för att utöka de så kallade “fysiska spelytorna” i
Mortal Online vilket innebär att vi kan hantera fler spelare.
Vi har sett en försiktig positiv trend av ökad spelaraktivitet under året och ser nu fram emot den kommande
lanseringen med spännande möjligheter.
Henrik Nyström
VD, Star Vault AB

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.
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Affärsmodell
Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av en månadsavgift. 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 spelat 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 listades 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 2013 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 2013 är planerad att publiceras på bolagets (www.starvault.se)
och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida i maj 2014. Årsstämma i bolaget är planerad att
hållas den maj 2014. 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 2013-01-01
till 2013-12-31.

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.

Kommande finansiella rapporter
2014-05-23: Delårsrapport 1
2014-08-22: Halvårsrapport
2014-11-21: Delårsrapport 3
2015-02-20: Bokslutskommuniké 2014

Avlämnande av bokslutskommuniké
Malmö, den 21 februari 2014
Star Vault AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Henrik Nyström, VD
040-13 89 40
info@starvault.se
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Resultaträkning i sammandrag
(SEK)

2013-10-01
- 2013-12-31

2012-10-01
- 2012-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

2012-01-01
- 2012-12-31

Nettoomsättning
Kostnad för såld vara
Bruttoresultat

532 799
-135 589
397 210

463 307
-176 277
287 030

2 324 169
-497 259
1 826 910

2 214 971
-551 437
1 663 534

Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Rörelseresultat

-472 102
-912 512
-987 404

-307 086
-842 487
-862 543

-1 161 864
-3 547 560
-2 882 514

-998 289
-3 500 086
-2 834 841

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

-13 296
-1 000 700

-33 156
-895 699

-61 209
-2 943 723

-88 093
-2 922 934

Skatt på årets resultat
Årets resultat

-1 000 700

-895 699

-2 943 723

-2 922 934

Balansräkning i sammandrag
(SEK)

2013-12-31

2012-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4 167 392
2 887
4 170 279

6 816 676
24 499
6 841 175

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

14 421
2 598 042
2 612 463

46 419
144 072
190 491

SUMMA TILLGÅNGAR

6 782 742

7 031 666

1 914 982
4 153 560
6 068 542

1 348 188
4 105 010
5 453 198

0
714 200

150 000
1 428 468

6 782 742

7 031 666

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (47 874 549 aktier)
Fritt eget kapital

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring eget kapital i sammandrag
(SEK)
Ingående värde 2012-01-01

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

-6 149 531

-2 922 934

5 453 198

-

-

-2 922 934

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

1 914 982

16 169 748

-9 072 465

-2 943 723

6 068 542

Nyemission registrerad 2012-03-16

Vinstdisposition enligt stämmobeslut

Årets resultat
Utgående värde 2013-12-31

Kassaflödesanalys i sammandrag
(SEK)

2013-01-01
- 2013-12-31

2012-01-01
- 2012-12-31

-2 943 723

-2 922 934

2 670 896

2 729 916

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapitalet

-272 827

-193 018

Förändringar i rörelsekapital

-955 097

-340 764

0

0

Finansieringsverksamheten

3 409 067

280 782

Periodens kassaflöde

2 453 970

-59 982

144 072

204 054

2 598 042

144 072

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

Investeringsverksamheten

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Tel: 040-692 24 10
www.starvault.se
info@starvault.se

