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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 2011- 
01-01 till 2011-12-31. Årsredovisningen skall fastställas på Star Vaults årsstämma den 25 
juni, 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
 

!""#$%&'(#')*+,-.#/*&*%'
Ägarförhållanden per 2011-12-31 
Namn   Antal A-aktier  Antal B-aktier 
Nyström, Henrik  1 250 000          6 067 893 
Övriga aktieägare         22 520 107 
Totalt   1 250 000        28 588 000 
  
A-aktien har ett röstvärde på 10 och B-aktien har röstvärde 1. 
 
Antalet aktieägare uppgår till 467 (294) stycken vid årets utgång. 
 
Händelser av väsentlig betydelse för företaget som inträffat efter årets utgång 
!
Styrelsen fattade den 26 januari 2012, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 
den 13 januari 2012, beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 11 935 200 B-
aktier, motsvarande 1 670 928 SEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är i huvudsak 
avsedd att användas för spelutveckling och marknadsföring. Star Vault erhöll 
teckningsförbindelser från styrelseledamöter om 100 000 SEK. Företrädesemissionen 
avslutades den 22 februari och medförde att 3 866 690 B-aktier nyemitterades samt att Star 
Vault tillfördes 541 336,60 SEK före emissionskostnader. 
 
 
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 
I framtiden kommer Star Vault att utöka sin verksamhet för att även bedriva mer försäljning 
och marknadsföring, samtidigt som spelet kontinuerligt kommer att vidareutvecklas. På längre 
sikt avser bolaget utveckla nya speltitlar. 
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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. 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har under räkenskapsåret haft 8 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 2 789 788 (5 855 892) SEK och resultatet 
efter finansiella poster uppgick till -3 519 615 (-753 755) SEK. Resultatförsämringen mellan 
2011 och 2010 kan främst förklaras med intäktsbortfall och tillkommande kostnader på grund 
av förseningar med nätverkslösningen. 
 
Finansiell ställning 
Bolagets likvida medel uppgick vid årets utgång till 204 054 (728 547) SEK och kassaflödet 
från årets verksamhet uppgick till -524 493 (-854 783) SEK. 
 
Transaktioner med närstående 
Under året har inga transaktioner med närstående skett. 
 
Väsentliga händelser under året 
 
Mortal Online inledde den 24 februari 2011 en 14 dagars "prova på"-period (Free Trial) för 
nya spelare. Det innebär att alla intresserade kan prova spelet först utan att behöva köpa 
licens. Denna period är begränsad till 14 dagar och spelaren kan sedan enkelt fortsätta spela 
efter att ha köpt licens på vanligt sätt. Detta är en kraftfull marknadsföringsaktivitet som 
sprids mycket snabbt bland spelare som vill prova något nytt. Free Trial sammanföll med en 
rad andra marknadsaktiviteter. 
 
Vid årsstämma den 21 mars 2011 omvaldes Per Hökfelt, Fredrik Nyström-Reimers, Henrik 
Nyström, Claes Ramel och Robert Uhlmann till ordinarie styrelseledamöter. Till 
styrelsesuppleant omvaldes Ulf Nyström. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte 
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omvaldes Per Hökfelt till styrelseordförande. Vid årsstämman beslutades också att ändra 
bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet skall vara lägst 795 680 kronor 
och högst 3 182 720 kronor samt att ändra bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för 
antalet aktier skall vara lägst 19 892 000 aktier och högst 79 568 000 aktier. För övriga fattade 
beslut vid årsstämman hänvisas till stämmokommuniké publicerad den 21 mars 2011. 
 
Under mars/april 2011 genomförde Star Vault en företrädesemission för återbetalning av ett 
lån. Genom emissionen nyemitterades 9 946 000 aktier och Star Vault tillfördes därmed cirka 
3,6 MSEK före emissionskostnader. I maj 2011 registrerades företrädesemissionen hos 
Bolagsverket, vilket medför att det totala antalet aktier i Star Vault efter registreringen uppgår 
till 29 838 000 aktier. Aktiekapitalet uppgår till 1 193 520 SEK. 
 
Styrelsen i Star Vault beslutade, i syfte att reducera bolagets kostnader, att avbryta 
likviditetsgarantin. Star Vaults sista dag för handel med likviditetsgarant var den 29 april 
2011 och bolagets första handelsdag utan likviditetsgarant var den 2 maj 2011. 
 
I maj 2011 offentliggjorde Star Vault att Jonas "Basshunter" Altberg avslöjat att det är han 
bakom en film där han bjuder in vänner och fans att spela med honom. Filmen finns 
tillgänglig i hans nätverk, bland annat på Facebook där han når ut till över 1,5 miljoner fans. 
 
Star Vault släppte i juni 2011 en första expansion av Mortal Online kallad "Dawn" för att 
markera en ny "gryning" för spelet. Expansion av ”Dawn” innebär framförallt nya 
spelfunktioner, nya geografiska områden och i övrigt nya egenskaper såsom ytterligare bättre 
grafisk upplevelse. 
 
Mortal Online ökade marknadsföringssatsningen genom avtal med OnLegends. Tillsammans 
med OnLegends, som är en så kallad game broker, öppnas möjligheter att effektivt knyta avtal 
med de mest relevanta distributörerna för respektive marknad. Mortal Online kommer med 
hjälp av dessa distributörer att få tydlig hjälp med marknadsföringen och därmed möjlighet att 
få fler spelare att uppleva den speciella totala friheten som spelet Mortal Online erbjuder. 
 
I linje med bolagets planer att driva och kontinuerligt utveckla Mortal Online genom att 
leverera nya och innovativa funktioner presenterade Star Vault i november 2011 Territory 
Control, en efterlängtad funktion som skapar en unik upplevelse för spelare som verkligen tar 
spelande på allvar. Territory Control bidrar till Star Vaults vision att göra Mortal Online till 
det mest utmanande spelet för så kallad Player vs. Player, dvs. spelare möter riktiga 
människor och tävlar på riktiga villkor. 
 
I december 2011 meddelade Star Vault att Claes Ramel på egen begäran avgick som 
styrelseledamot på grund av tidsbrist. Ulf Nyström, tidigare suppleant i bolaget, tog över 
Claes plats som styrelseledamot i Star Vault fram till bolagsstämman. 
 
Riskhantering 
Star Vaults största risk är bristande efterfrågan på bolagets produkt. En otillräcklig marknad 
riskerar bolagets resultat och på sikt även den finansiella ställningen. Risker är en naturlig del 
av all affärsverksamhet och granskas löpande och har högsta prioritet. Baserat på varje 
enskild situation beslutas sedan om åtgärder för att begränsa riskerna.  
 
Under resterande del av 2012 kommer lansering ske av ytterligare minst en större expansion. 
Dessa expansioner bedömer styrelsen kommer att påverka intäkterna positivt och därigenom 
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även ge ett kassaflöde. Med bakgrund här av är styrelsens bedömning att något ytterligare 
extern finansiering under resterande del av 2012 inte blir nödvändig. De ökade intäkterna blir 
ett led i att stärka värdet på bolagets immateriella anläggningstillgångar.  
 
Nyckeltal 

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

  Belopp i kr  
Styrelsen och verkställande direktör föreslår att till förfogande stående medel    
Balanserat resultat  8 525 731  
Överkursfond  2 797 645  
Årets resultat  -4 521 546  
Totalt  6 801 830  
    
disponeras på följande sätt    
Balanseras i ny räkning  6 801 830   
Summa  6 801 830   

       
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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Belopp i kr om inget annat anges. 
 

!""#$%%.'+*8()2-%2%3-:+2%;2:*+'
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämdens allmänna 
råd avseende mindre företag. Redovisningsprinciperna har ej förändrats under året. 
 

=$+8*+2%3-:+2%;2:*+'#'#'
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. 
 

>(+8+2%3.+'
Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 
 

?%&$,&-+*8()2-%2%3'
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. 
 

@&"$%8-,')."1&.'
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. 
 

4.".%-*+.8*'1&)*;,"2%3-1&326&*+'
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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A)+23.'2##.&*+2*"".'.%"$33%2%3-&2""3B%3.+'
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. 
 

5.--.6"78*-.%."9-'
Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. 
 

C,.&&'
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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D(&'E'A)+23.'+7+*"-*2%&$,&*+'
 

  2011-01-01 – 
2011-12-31 

 2010-01-01 – 
2010-12-31 

Återföring av upplupna royalties  423 840  - 
Summa  423 840  - 
     

'

D(&'F'!%-&$""8.'(;/':*+-(%.",(-&%.8*+'
!

  2011  2010 
Medeltal anställda  5  17 
Varav kvinnor  0  0 
 
Styrelse och ledande 
befattningshavare 

  
 

4 

  
 

5 
Varav kvinnor  -  - 

 

G7%*+H'.%8+.'*+-$&&%2%3.+'(;/'-(;2.".',(-&%.8*+'
  2011  2010 
Styrelse och verkställande direktör     
Löner och ersättningar  1 702 240  3 889 693 
Pensionskostnader  -  - 
     
Summa  1 702 240  3 889 693 
     
Varav fördelat på     
     
Administrationskostnader  342 498  777 939 
Forsknings- och utvecklingskostnader  1 359 742  3 111 754 
     
Summa  1 702 240  3 889 693 
     
Sociala kostnader   476 259  889 380 

 
 
I bolagets lönekostnader ingår pensionskostnader med 0 (0) kr. 
Gentemot VD finns en ömsesidig avtalad uppsägningstid på 6 månader.  
 
'

 '
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D(&'I'!)-,+2)%2%3.+'.)'#.&*+2*"".'(;/'2##.&*+2*"".'.%"$33%2%3-&2""3B%3.+'
 

  2011-01-01 – 
2011-12-31 

 2010-01-01 – 
2010-12-31 

Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbete 

  
2 496 935 

 
 

 
1 278 913 

Koncessioner, patent, licenser, 
varumärken och liknande rättigheter 

  
3 037 

  
1 771 

Inventarier, verktyg och installationer  111 300  111 302 
  2 611 272  1 391 986 
 
Varav fördelat på 

    

Administrationskostnader   -  - 
Forsknings- och utvecklingskostnader  2 611 272  1 391 986 

 
'
D(&'J'A)+23.'+$%&*2%&$,&*+'(;/'"2,%.%8*'+*-1"&.&:(-&*+'
'

  2011-01-01 – 
2011-12-31 

 2010-01-01 – 
2010-12-31 

Ränteintäkter  825  642 
Summa  825  642 
     

 
D(&'K'0$%&*,(-&%.8*+'(;/'"2,%.%8*'+*-1"&.&:(-&*+'
'

  2011-01-01 – 
2011-12-31 

 2010-01-01 – 
2010-12-31 

Räntekostnader  235 510  67 469 
Valutakursförluster  16 694  131 977 
Summa  252 204  199 446 
'
D(&'L'C,.&&':B'B+*&-'+*-1"&.&'
'

  2011-12-31  2010-12-31 
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 

  
- 

  
195 961 

Total redovisad skattekostnad  -864 517  195 961 
     
Uppskjuten skattefordran      
Skatteeffekt ingående underskottsavdrag  864 517  668 556 
Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt  -864 517  195 961 
Totalt redovisad skattekostnad/skatteintäkt  -  864 517 
     

 
Styrelsen har fattat beslut om att i årsbokslutet för 2011 inte redovisa någon uppskjuten skattefordran. Vid 
utgången av 2011 uppgår skattemässigt underskottsavdrag till 6 811 118 kr. 
'
' '



Star Vault AB 
556709-1169 
 

14 
 

D(&'M'4.".%-*+.8*'1&326&*+'67+'1&)*;,"2%3-.+<*&*%'
'

  2011-12-31  2010-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden     
-Vid årets början  12 484 676  8 814 411 
-Årets aktiveringar  746 558  3 670 265 
  13 231 234  12 484 676 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

    
 

-Vid årets början  -1 278 913  - 
-Årets avskrivningar  -2 496 935  -1 278 913 
  -3 775 849  -1 278 913 
Redovisat värde vid årets slut  9 455 386  11 205 763 
'
D(&'N'5(%;*--2(%*+H':.&*%&H'"2;*%-*+H').+1#$+,*%'(;/'"2,%.%8*'+$&&23/*&*+'
'

  2011-12-31  2010-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden     
-Vid årets början  15 182  15 182 
-Nyanskaffningar  -  - 
  15 182  15 182 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

    

-Vid årets början  -1 771  - 
-Årets avskrivningar  -3 037  -1 771 
  -4 808  -1 771 
Redovisat värde vid årets slut  10 374  13 411 
'
D(&'O'?%)*%&.+2*+H')*+,&93'(;/'2%-&."".&2(%*+'
'

  2011-12-31  2010-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden     
-Vid årets början  556 509  556 509 
-Nyanskaffningar  -  - 
  556 509  556 509 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

    

-Vid årets början  -339 878  -228 576 
-Årets avskrivning enligt plan  -111 300  -111 302 
  -451 178  -339 878 
Redovisat värde vid årets slut  105 331  216 631 

 
D(&'EP'Q3*&'5.:2&."'
 

 Aktiekapital Överkursfond Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Totalt 

Ingående värde 2011-01-01 795 680 10 291 130 -1 207 605 -557 794 9 321 411 
Vinstdisposition enligt 
årsstämmobeslut 

 
- 

 
- 

 
-557 794 

 
557 794 

 
- 

Nyemission registrerad 
2011-05-17 

 
397 840 

 
2 660 231 

 
- 

 
- 

 
3 058 071 

Årets resultat - - - -4 384 132 -4 384 132 
Vid årets slut 1 193 520 12 951 361 -1 765 399 -4 384 132 7 995 350 
 
Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,04 SEK 

     




