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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Star Vault AB (publ), med organisationsnummer 
556709-1169, med säte i Malmö, avger härmed årsredovisning för räkenskapsperioden 2012- 
01-01 till 2012-12-31. Årsredovisningen skall fastställas på Star Vaults årsstämma den 24 
juni, 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
 

Allmänt	  om	  verksamheten	  
Ägarförhållanden per 2012-12-31 
Namn   Antal A-aktier  Antal B-aktier 
Nyström, Henrik  1 250 000          6 067 893 
Övriga aktieägare                -       26 386 797 
Totalt   1 250 000        32 454 690 
  
A-aktien har ett röstvärde på 10 och B-aktien har röstvärde 1. 
 
Antalet aktieägare uppgår till 440 (467) stycken vid årets utgång. 
 
Händelser av väsentlig betydelse för företaget som inträffat efter årets utgång 
Styrelsen beslutade den 22 maj 2013 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 riktade nyemissionen sker med 
stöd av bemyndigande från årsstämma den 25 juni 2012. 
 
Verksamhet, marknad och produkter 
Star Vault AB (publ) är verksam inom datorspelbranschen som ett spelutvecklingsbolag. 
Bolaget utvecklar ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively 
Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). 
 
Framtid 
Fokus för Star Vault AB är spelet Mortal Online. Detta innebär att för det kommande året 
drivs all marknadsföring och spel-utveckling på ett sätt som gör Mortal Online mer 
konkurrenskraftigt och ökar antalet nya spelare.  På längre sikt avser bolaget utveckla nya 
speltitlar. 
 
Forskning och utveckling 
Utgifter för utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Stora 
delar av den spelutveckling som bedrivits har ansetts vara av väsentligt värde för Star Vault 
under kommande år och har aktiverats i balansräkningen som balanserade utvecklingsutgifter.  
Produktutveckling är avgörande för företagets verksamhet och kommer att bedrivas i samma 
takt som tidigare år. Utvecklingsarbetet sker helt genom samarbete mellan företagets olika 
avdelningar. 
 
Mortal Online 
Star Vaults första spelutvecklingsprojekt är ett onlinespel med namnet Mortal Online. Detta 
spel kommer att innehålla 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 kommer att ligga i fokus på ett sätt som det inte har 
gjort i tidigare spel på marknaden. 
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Styrelsens arbete 
Styrelsen har under räkenskapsåret haft 7 protokollförda möten. Styrelsen har i samband med 
möten erhållit skriftlig och muntlig dokumentation av verkställande direktören och med 
ledning av denna information fattat beslut i samtliga för bolaget väsentliga frågor. I styrelsen 
avgörs bl.a. frågor avseende bolagets strategiska inriktning, dess organisation samt ärenden 
rörande större investeringar och åtaganden. Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av det 
aktuella affärsläget, av konkurrenterna och av företagets resultat och finansiella ställning samt 
utsikter för resten av året. Styrelseordförande leder styrelsens arbete, företräder bolaget i 
ägarfrågor samt ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. 
 
Omsättning och resultat 
Bolagets omsättning för räkenskapsåret uppgick till 2 214 971 (2 789 788) SEK och resultatet 
efter finansiella poster uppgick till -2 922 934 (-3 519 615) SEK.  
 
Finansiell ställning 
Bolagets likvida medel uppgick vid årets utgång till 144 072 (204 054) SEK och kassaflödet 
från årets verksamhet uppgick till -59 982 (-524 493) SEK. 
 
Transaktioner med närstående 
Under året har inga transaktioner med närstående skett. 
 
Väsentliga händelser under året 
 
Star Vault gick live med expansionen ”Territory Control” i november 2011. Som en effekt av 
denna expansion konstaterade Star Vault, i mitten av februari 2012, ett ökat intresse för 
Mortal Online, såväl gällande nyköp som spelaktivitet.   

 
Den 22 februari 2012 avslutades teckningstiden i Star Vaults företrädesemission. Genom 
emissionen nyemitterades 3 866 690 B-aktier och Star Vault tillfördes därmed drygt 540 000 
SEK före emissionskostnader. 
 
Den 25 juni 2012 hölls årsstämma i Star Vault. Mer information om beslut på årsstämman 
finns att tillgå i pressmeddelande per den 26 juni 2012 med rubriken ”Stämmokommuniké”. 
Pressmeddelandet finns att tillgå på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).  
 
Den 21 augusti 2012 lanserade Star Vault expansionen "The Awakening" som tillförde nya 
features/funktioner i Mortal Online. I och med expansionen har Mortal Online bland annat 
anpassats för att tilltala en bredare publik.  
 
Den 29 november 2012 lanserades en ny betalningsmodell för spelare av Mortal Online. 
Modellen kallas ”Free 2 Play” och innebär att licensförsäljningen ersattes av så kallade ”in-
game-betalningar”. 
 
Riskhantering 
Star Vaults största risk är bristande efterfrågan på bolagets produkt. En otillräcklig marknad 
riskerar bolagets resultat och på sikt den finansiella ställningen. Risker som är en naturlig del i 
all affärsverksamhet granskas löpande och har högsta prioritet. Baserat på varje enskild 
situation beslutas sedan om åtgärder för att begränsa riskerna. 
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Som tidigare nämns i förvaltningsberättelsen har bolaget nyligen fattat beslut om att 
genomföra en riktad nyemission om cirka 1 MSK. Likviditeten från denna nyemission 
möjliggör en accelererad spelutveckling av Mortal Online och detta kombinerat med ökade 
intäkter och ett förväntat positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under 2013 gör 
att styrelsen bedömer  att någon ytterligare extern finansiering under resterande del av 2013 
inte blir nödvändig. Som ett resultat av detta förhållande stärks värdet på bolagets 
immateriella anläggningstillgångar.  
 
 
Nyckeltal 

  2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 
Resultat efter finansiella poster (SEK)  -2 922 934 -3 519 615 -753 755 897 927 
Avkastning på totalt kapital  (%)  Neg Neg Neg 6,1 
Avkastning på eget kapital (%)  Neg Neg Neg 6,9 
Soliditet (%)  77,6 81,1 70,9 83,5 
Balanslikviditet (%)  13,3 17,8 22,0 94,6 
Antal registrerade aktier (st)  33 704 690 29 838 000 19 892 000 19 892 000 
Resultat per aktie (SEK)  Neg Neg Neg 0,05 

 
Nyckeltalsdefinitioner 
Avkastning på totalt kapital:  
Årets resultat i förhållande till genomsnittlig balansomslutning 
Avkastning på eget kapital: 
Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital 
Soliditet: 
Eget kapital / balansomslutning 
Balanslikviditet:  
Samtliga omsättningstillgångar / kortfristiga skulder 
Resultat per aktie:  
Resultat / antal utestående aktier vid årets utgång 
 
Disposition beträffande vinst	  
 
 

  Belopp i kr  
Styrelsen och verkställande direktör föreslår att till förfogande stående medel    
Balanserat resultat  6 801 830  
Överkursfond  226 114  
Årets resultat  -2 922 934  
Totalt  4 105 010  
    
disponeras på följande sätt    
Balanseras i ny räkning  4 105 010  
Summa  4 105 010  

       
Resultatet av bolagets verksamhet och ställning vid räkenskapsårets utgång framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkningar, förändring i eget kapital samt kassaflödesanalys 
med tillhörande tilläggsupplysningar och noter. Alla belopp uttrycks i kronor där ej annat 
anges. 	  
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Resultaträkning	  
 
 

(SEK)	   Not	  
2012-‐01-‐01	  -‐	  
2012-‐12-‐31	  

2011-‐01-‐01	  -‐	  
2011-‐12-‐31	  

	   	   	   	  Nettoomsättning	  
	  

2	  214	  971	   2	  789	  788	  
Kostnad	  för	  såld	  vara	  

	  
-‐551	  437	   -‐354	  502	  

Bruttoresultat	  
	  

1	  663	  534	   2	  435	  286	  

	   	   	   	  Administrationskostnader	   2,	  3	   -‐998	  289	   -‐1	  665	  742	  
Forsknings-‐	  och	  utvecklingskostnader	   2,	  3	   -‐3	  500	  086	   -‐4	  461	  620	  
Övriga	  rörelseintäkter	   1	   -‐	   423	  840	  
Rörelseresultat	  

	  
-‐2	  834	  841	   -‐3	  268	  236	  

	   	   	   	  Resultat	  från	  finansiella	  poster	  
	   	   	  

	   	   	   	  Övriga	  ränteintäkter	  och	  liknande	  resultatposter	   4	   16	   825	  
Räntekostnader	  och	  liknande	  resultatposter	   5	   -‐88	  109	   -‐252	  204	  
Resultat	  efter	  finansiella	  poster	  

	  
-‐2	  922	  934	   -‐3	  519	  615	  

	   	   	   	  Skatt	  på	  årets	  resultat	   6	   -‐	   -‐864	  517	  
Årets	  resultat	  

	  
-‐2	  922	  934	   -‐4	  384	  132	  
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Balansräkning	  
 

 
(SEK)	   not	   2012-‐12-‐31	   2011-‐12-‐31	  

	   	   	  
	  

TILLGÅNGAR	  
	   	  

	  

	   	   	  
	  

Anläggningstillgångar	  
	   	  

	  

	   	   	  
	  

Immateriella	  anläggningstillgångar	   3	  
	  

	  
Balanserade	  utgifter	  för	  utvecklingsarbeten	  och	  
liknande	  arbeten	   7	   6	  809	  338	   9	  455	  386	  
Koncessioner,	  patent,	  licenser,	  varumärken	  samt	  
liknande	  rättigheter	   8	   7	  338	   10	  374	  

	   	  
6	  816	  676	   9	  465	  760	  

	   	   	  
	  

Materiella	  anläggningstillgångar	  
	   	  

	  
Inventarier,	  verktyg	  och	  installationer	   3,	  9	   24	  499	   105	  331	  

	   	  
24	  499	   105	  331	  

	   	   	  
	  

Summa	  anläggningstillgångar	  
	  

6	  841	  175	   9	  571	  091	  

	   	   	  
	  

Omsättningstillgångar	  
	   	  

	  

	   	   	  
	  

Kortfristiga	  fordringar	  
	   	  

	  
Kortfristiga	  fordringar	  

	  
46	  419	   45	  580	  

Förutbetalda	  kostnader	  och	  upplupna	  intäkter	  
	  

-‐	   37	  545	  

	   	  
46	  419	   83	  125	  

	   	   	  
	  

Kassa	  och	  bank	  
	  

144	  072	   204	  054	  

	   	   	  
	  

Summa	  omsättningstillgångar	  
	  

190	  491	   287	  179	  

	   	   	  
	  

SUMMA	  TILLGÅNGAR	  
	  

7	  031	  666	   9	  858	  270	  
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Balansräkning	  
 
(SEK)	   not	   2012-‐12-‐31	   2011-‐12-‐31	  

	   	   	  
	  

EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	  
	   	  

	  

	   	   	  
	  

Eget	  kapital	   10	  
	  

	  
Bundet	  eget	  kapital	  

	   	  
	  

Aktiekapital	  (1	  250	  000	  A-‐aktier,	  32	  454	  690	  B-‐aktier)	  
	  

1	  348	  188	   1	  193	  520	  

	   	  
1	  348	  188	   1	  193	  520	  

Fritt	  eget	  kapital	  
	   	  

	  
Överkursfond	  

	  
13	  314	  889	   12	  951	  361	  

Vinst	  eller	  förlust	  föregående	  år	  
	  

-‐6	  286	  945	   -‐1	  765	  399	  
Årets	  resultat	  

	  
-‐2	  922	  934	   -‐4	  384	  132	  

	   	  
4	  105	  010	   6	  801	  830	  

	   	  
	  	   	  	  

Summa	  eget	  kapital	  
	  

5	  453	  198	   7	  995	  350	  
	   	   	   	  
Långfristiga	  skulder	   	   	   	  
Skulder	  till	  kreditinstitut	   12	   150	  000	   250	  000	  

	   	   150	  000	   250	  000	  
	   	   	   	  
Kortfristiga	  skulder	  

	   	  
	  

Skulder	  till	  kreditinstitut	   12	   665	  091	   676	  711	  
Övriga	  skulder	  

	  
71	  637	   91	  178	  

Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter	   11	   691	  740	   845	  031	  

	   	  
1	  428	  468	   1	  612	  920	  

	   	   	  
	  

SUMMA	  EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	  
	  

7	  031	  666	   9	  858	  270	  

	   	   	  
	  

	   	   	  
	  

Ställda	  säkerheter	  och	  ansvarsförbindelser	  
	   	  

	   	   	  
	  

	  	   	  	   2012-‐12-‐31	   2011-‐12-‐31	  
Ställda	  panter	  och	  säkerheter	  för	  egna	  skulder	  

	   	  
	  

Företagsinteckningar	   	   500	  000	   500	  000	  
Summa	  ställda	  panter	  och	  säkerheter	  

	  
500	  000	   500	  000	  

	   	   	  
	  

Ansvarsförbindelser	  
	   	  

	  
Summa	  ansvarsförbindelser	  

	  
inga	   inga	  
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Kassaflödesanalys	  
 

Belopp	  i	  kr	  
2012-‐01-‐01	  -‐	  
2012-‐12-‐31	  

2011-‐01-‐01	  -‐	  
2011-‐12-‐31	  

	   	  
	  

Den	  löpande	  verksamheten	  
	  

	  
Resultat	  efter	  finansiella	  poster	   -‐2	  922	  934	   -‐3	  519	  615	  
Justeringar	  för	  poster	  som	  inte	  ingår	  i	  kassaflödet,	  m	  m	   2	  729	  916	   2	  611	  272	  

	  
-‐193	  018	   -‐908	  343	  

Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	  före	  förändringar	  av	  
rörelsekapitalet	   -‐193	  018	   -‐908	  343	  

	   	  
	  

Kassaflöde	  från	  förändringar	  i	  rörelsekapitalet	  
	  

	  
Ökning	  (-‐)/Minskning(+)	  av	  rörelsefordringar	   36	  706	   28	  869	  
Ökning	  (+)/Minskning(-‐)	  av	  rörelseskulder	   -‐184	  452	   -‐1	  243	  897	  
Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	   -‐340	  764	   -‐2	  123	  371	  

	   	  
	  

Investeringsverksamheten	  
	  

	  
Förvärv	  av	  immateriella	  anläggningstillgångar	   -‐	   -‐746	  558	  
Kassaflöde	  från	  investeringsverksamheten	   -‐	   -‐746	  558	  

	   	  
	  

Finansieringsverksamheten	  
	  

	  
Lån,	  kreditinstitut	   -‐100	  000	   -‐712	  635	  
Nyemission	  netto	   380	  782	   3	  058	  071	  
Kassaflöde	  från	  finansieringsverksamheten	   280	  782	   2	  345	  436	  

	  
	  	   	  	  

Årets	  kassaflöde	   -‐59	  982	   -‐524	  493	  
Likvida	  medel	  vid	  årets	  början	   204	  054	   728	  547	  
Likvida	  medel	  vid	  årets	  slut	   144	  072	   204	  054	  
	   	   	  
Specifikation	  avseende	  poster	  som	  inte	  ingår	  i	  kassaflödet	   	   	  
Av-‐	  och	  nedskrivningar	  på	  materiella	  och	  immateriella	  
anläggningstillgångar	   2	  729	  916	   2	  611	  272	  
Summa	   2	  729	  916	   2	  611	  272	  
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Redovisningsprinciper	  och	  bokslutskommentarer	  
 
Belopp i kr om inget annat anges. 
 

Allmänna	  redovisningsprinciper	  
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämdens allmänna 
råd avseende mindre företag. Redovisningsprinciperna har ej förändrats under året. 
 

Värderingsprinciper	  m	  m	  
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Linjär 
avskrivning över den beräknade nyttjandeperioden används för samtliga typer av materiella 
anläggningstillgångar.  
 
Avskrivningstiden för materiella anläggningstillgångar är 5 år. 
 

Fordringar	  
Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 
 

Intäktsredovisning	  
Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska 
fördelarna kommer att tillfalla Bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Nettoomsättningen redovisas med avdrag för mervärdesskatt, rabatter och liknande avdrag. 
 

Utländsk	  valuta	  
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för bolaget redovisas i svenska kronor (SEK). 
Samtliga belopp i utländsk valuta omräknas i svenska kronor (SEK), enligt 
månadsmedelkurser publicerade av Sveriges riksbank. Vid varje balansdag räknas monetära 
poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser redovisas i 
resultaträkningen för den period i vilka de uppstår. 
 

Balanserade	  utvecklingsutgifter	  
Balanserade utvecklingsutgifter avser direkta utgifter för utveckling av programvara och spel. 
Dessa utgifter består både av förvärvade kostnader samt egenupparbetade kostnader i form av 
lön och anställningsrelaterade kostnader för personal som arbetat med att ta fram produkten. 
Avskrivning relaterad till de balanserade utvecklingsutgifterna påbörjades vid lanseringen av 
spelet. Linjär avskrivning över den beräknade nyttjandeperioden används för samtliga typer 
av immateriella anläggningstillgångar.  
 
Avskrivningsperiod är 5 år. 
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Övriga	  immateriella	  anläggningstillgångar	  
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till 
anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt 
genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de 
uppkommer. 
 

Kassaflödesanalys	  
Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. 
 

Skatt	  
Beräknad inkomstskatt på årets resultat redovisas som aktuell skatt. Uppskjuten skattefordran 
beräknas enligt gällande skattesats och redovisas på outnyttjade underskottsavdrag i den mån 
dessa med största sannolikhet beräknas kunna utnyttjas inom en överskådlig framtid. 
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Noter	  
 

Not	  1	  Övriga	  rörelseintäkter	  
 

  2012-01-01 – 
2012-12-31 

 2011-01-01 – 
2011-12-31 

Återföring av upplupna royalties  -  423 840 
Summa  -  423 840 
     

	  

Not	  2	  Anställda	  och	  personalkostnader	  
	  

  2012  2011 
Medeltal anställda  2  5 
Varav kvinnor  -  - 
 
Styrelse och ledande 
befattningshavare 

  
 

4 

  
 

4 
Varav kvinnor  -  - 

 

Löner,	  andra	  ersättningar	  och	  sociala	  kostnader	  
  2012  2011 
Styrelse och verkställande direktör     
Löner och ersättningar  554 745  1 702 240 
Pensionskostnader  -  - 
     
Summa  554 745  1 702 240 
     
Varav fördelat på     
     
Administrationskostnader  110 949  342 498 
Forsknings- och utvecklingskostnader  443 796  1 359 742 
     
Summa  554 745  1 702 240 
     
Sociala kostnader   170 844  476 259 

 
 
I bolagets lönekostnader ingår pensionskostnader med 0 (0) kr. 
Gentemot VD finns en ömsesidig avtalad uppsägningstid på 6 månader.  
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Not	  3	  Avskrivningar	  av	  materiella	  och	  immateriella	  anläggningstillgångar	  
 

  2012-01-01 – 
2012-12-31 

 2011-01-01 – 
2011-12-31 

Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbete 

  
2 646 047 

 
 

 
2 496 935 

Koncessioner, patent, licenser, 
varumärken och liknande rättigheter 

  
3 037 

  
3 037 

Inventarier, verktyg och installationer  80 832  111 300 
  2 729 916  2 611 272 
 
Varav fördelat på 

    

Administrationskostnader   -  - 
Forsknings- och utvecklingskostnader  2 729 916  2 611 272 

 
	  
Not	  4	  Övriga	  ränteintäkter	  och	  liknande	  resultatposter	  
	  

  2012-01-01 – 
2012-12-31 

 2011-01-01 – 
2011-12-31 

Ränteintäkter  16  825 
Summa  16  825 
     

 
Not	  5	  Räntekostnader	  och	  liknande	  resultatposter	  
	  

  2012-01-01 – 
2012-12-31 

 2011-01-01 – 
2011-12-31 

Räntekostnader  72 528  235 510 
Valutakursförluster  15 581  16 694 
Summa  88 109  252 204 
	  
Not	  6	  Skatt	  på	  årets	  resultat	  
	  

  2012-12-31  2011-12-31 
Årets skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)     
Periodens skattekostnad  -  - 
     
Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)     
Upplöst skattekostnad i under tidigare år aktiverat 
skattevärde i underskottsavdrag 

  
- 

  
-864 517 

Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat 
skattevärde i underskottsavdrag 

  
- 

  
- 

Total redovisad skattekostnad  -  -864 517 
     
Uppskjuten skattefordran      
Skatteeffekt ingående underskottsavdrag  -  864 517 
Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt  -  -864 517 
Totalt redovisad skattekostnad/skatteintäkt  -  - 
     

 
Styrelsen fattade beslut om att i årsbokslutet för 2011 inte redovisa någon uppskjuten skattefordran. Vid 
utgången av 2012 uppgår skattemässigt underskottsavdrag till 9 724 921 kr (6 811 118). 
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Not	  7	  Balanserade	  utgifter	  för	  utvecklingsarbeten	  
	  

  2012-12-31  2011-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden     
-Vid årets början  13 231 234  12 484 676 
-Årets aktiveringar  -  746 558 
  13 231 234  13 231 234 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

    

-Vid årets början  -3 775 849  -1 278 913 
-Årets avskrivningar  -2 646 047  -2 496 935 
  -6 421 896  -3 775 849 
Redovisat värde vid årets slut  6 809 338  9 455 386 
	  
Not	  8	  Koncessioner,	  patent,	  licenser,	  varumärken	  och	  liknande	  rättigheter	  
	  

  2012-12-31  2011-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden     
-Vid årets början  15 182  15 182 
-Nyanskaffningar  -  - 
  15 182  15 182 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

    

-Vid årets början  -4 807  -1 771 
-Årets avskrivningar  -3 037  -3 036 
  -7 844  -4 807 
Redovisat värde vid årets slut  7 338  10 375 
	  
Not	  9	  Inventarier,	  verktyg	  och	  installationer	  
	  

  2012-12-31  2011-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden     
-Vid årets början  556 509  556 509 
-Nyanskaffningar  -  - 
  556 509  556 509 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

    

-Vid årets början  -451 178  -339 878 
-Årets avskrivning enligt plan  -80 832  -111 300 
  -532 010  -451 178 
Redovisat värde vid årets slut  24 499  105 331 

 
Not	  10	  Eget	  Kapital	  
 

 Aktiekapital Överkursfond Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Totalt 

Ingående värde 2012-01-01 1 193 520 12 951 361 -1 765 399 -4 384 132 7 995 350 
Vinstdisposition enligt 
årsstämmobeslut 

 
- 

 
- 

 
-4 384 132 

 
4 384 132 

 
- 

Nyemission registrerad 
2012-03-16 

 
154 668 

 
226 114 

 
- 

 
- 

 
380 782 

Årets resultat - - - -2 922 934 -2 922 934 
Vid årets slut 1 348 188 13 177 475 -6 149 531 -2 922 934 5 453 198 
 
Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,04 SEK 
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Not	  11	  Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter	  
 

  2012-12-31  2011-12-31 
Upplupna semesterlöner  343 616  296 505 
Upplupna sociala avgifter semesterlöner  102 852  89 131 
Upplupna sociala avgifter löner  13 071  17 733 
Upplupna Royalties  131 754  169 023 
Upplupna kostnader   100 447  272 639 
Redovisat värde vid årets slut  691 740  845 031 

 
Not	  12	  Skulder	  till	  kreditinstitut	  
 
 

 2012-12-31  2011-12-31 
Banklån 350 000  450 000 
Checkräkningskredit (beviljad kredit 500 000 (500 000) kr) 465 091  476 711 
Summa skulder kreditinstitut 815 091  926 711 
 
Avgår långfristig del av banklån 

 
-150 000 

  
-250 000 

Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut 665 091  676 711 
	  
Långfristiga lån förfaller till betalning mellan ett och fem år från balansdagen.  
 
 
 
Malmö den 3 juni 2013 
 
 
 
Per Hökfelt   Henrik Nyström 
Styrelseordförande  Verkställande direktör och styrelseledamot 
 
 
 
Robert Uhlmann  Fredrik Nyström-Reimers 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
 
Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats den 3 juni 2013 
 
 
 
Bengt Wahlström 
Auktoriserad revisor 


