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Ordlista 

MMORPG: Massively  Multiplayer Online  Role Playing  Game. 

MMOG: Massively  Multiplayer Online Game.  

Fantasy: En genre där handlingen utspelar sig i en helt fiktiv värld, fylld av mytiska väsen.  

Community: En mötesplats på  Internet,  som ofta består av underliggande diskussionsforum.  

Features: Funktioner i spelet. Det vill säga något som spelaren kan utföra. 

Portning: Modifiering från en plattform till en annan. 

UE3: Unreal  Engine3. Spelmotorn från  Epic  som  Mortal  Online är byggd på. 

UE4: Unreal  Engine4. Senaste modellen av spelmotor från  Epic  som  Mortal  Online 2 byggs på. 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Star  Vault  AB (publ), med organisationsnummer 
556709-1169 ("Bolaget" eller "Star  Vault"),  med säte i Malmö, avger härmed årsredovisning 
för räkenskapsperioden 2019-01-01 till 2019-12-31. Årsredovisningen skall fastställas på Star  
Vaults  årsstämma den 15 juni, 2020. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Allmänt om verksamheten 
Star  Vault  är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar och marknadsför ett 
onlinespel, med namnet  Mortal  Online, inom genren  Massively  Multiplayer Online  Role 
Playing  Game (MMORPG). Bolaget är i senare delen av utvecklingsfasen av en ny förbättrad 
version av  Mortal  Online  (Mortal  Online 2) samt har spelet  Mortal Royale  i s k  early  acess på  
Steams  plattform i en PC-version.  Mortal Royale  kommer att dra nytta av mycket av det 
utvecklingsarbete som görs för  Mortal  Online 2 och kommer därför att fårdigställas och lanseras 
efter att lanseringskandidaten för  Mortal  Online 2 färdigställts. Därtill har Star  Vault  utvecklat 
VR-spelet Kitten'd som saluförs via bland annat PlayStation, Oculus och  Steam. 

Mortal  Online /  Mortal  Online 2  
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 fårdigspelat 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 fårdig "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. 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. Medlemmarna i forumet för  Mortal  Online får 
kontinuerligt information om spelet och många kommer med synpunkter och kommentarer för 
att göra spelet bättre. Star  Vault  ser stort värde i denna användarbas för sin kommande lansering 
av den förbättrade och uppdaterade versionen av spelet,  Mortal  Online 2, som planeras släppas 
under det fjärde kvartalet 2020. 

Kort om spelmarknaden 
Den samlade försäljningen av spel och spelkonsoler i världen uppgår till mångmiljardbelopp 
och förväntas vara värd ca 165 miljarder dollar 2020. En trend i marknaden är att försäljningen 
av spelkonsoler sjunker medan spel för PC, mobiler och läsplattor ökar. Lättillgängligheten är 
viktig för enklare/casual spel. Ett hardcorespel som  Mortal  Online vänder sig till en trogen 
grupp av spelare som spelar i många år på en global marknad. Två exempel på spel av samma 
karaktär som  Mortal  Online är Ultima Online som var det första spelet inom MMORPG i 
fantasygenren och  EVE  Online som kom senare. Det är Bolagets bedömning att denna nisch i 
spelmarknaden är betydligt mindre konkurrensutsatt jämfört med många andra delar av 
branschen. Historiskt har Star  Vaults  intäkter huvudsakligen kommit från västerländska 

le_narknader (Europa och Nordamerika — med USA som enskilt största marknad) och 
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bedömningen är att detta inte kommer att förändras inom överskådlig framtid i den engelska 
versionen. Med  Mortal  Online 2, som kommer att göras tillgängligt på flertalet ytterligare 
språk, bedöms det även möjligt att skapa marknadsnärvaro på flertalet andra stora marknader. 
Enskilda marknader domineras av USA och Kina som står för cirka en tredjedel vardera. 
(källor: NewsZoo, Star  Vault)  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2019 
Styrelsen för Star  Vault  beslutade om en ffireträdesemission i januari 2019 om ca 8,4 MSEK 
villkorat extra bolagsstämmas godkännande. Emissions godkändes av bolagsstämma som hölls 
den 13 februari 2019. Emissionen övertecknades och registrerades av Bolagsverket efter 
periodens utgång under april månad 2019. 

Star  Vault  inledde samarbete med eSport-arrangören Sky eSports i Indien i mars 2019 avseende 
att licensiera ut spelet  Mortal Royale  på den indiska marknaden.  Mortal Royale  kommer att dra 
nytta av stora delar av det utvecklingsarbete som görs för  Mortal  Online 2 och planeras därför 
att färdigställas och lanseras efter att lanseringskandidaten för  Mortal  Online 2 färdigställts. 
Vilket bedöms ske under det fjärde kvartalet 2020. 

Star  Vault  gav uppdatering i det pågående arbetet med  Mortal  Online 2 i maj 2019 och 
meddelade att arbetet med att byta spelmotor från  Unreal-3 till  Unreal-4 fortskrider enligt plan. 
M02 med  Unreal-4 kommer att ge en påtagligt bättre spelupplevelse som bedöms kunna 
matcha konkurrerande titlar med stora användarbaser av spelare. I samband med bytet till den 
nyare spelmotorn görs även andra försäljningsfrämjande justeringar av spelet för att kunna ligga 
i framkant i MMORPG-genren. 

Star  Vault  AB lanserade under slutet av juni månad 2019 spelet Kitten'd på plattformarna  
Steam,  Oculus Store och Viveport med stöd för Oculus  Rift  S, HTC Vive, HTC Vive PRO och  
Windows  Mixed  Reality headsets.  Spelat lanserades under november 2019 på PlayStation för 
Nordamerika och Europa. 

Star  Vault  meddelade den 11 december 2019 att lanseringssaj ten för spelet  Mortal  Online 2 har 
gått live. Besök gärna www.mortalonline2.com  för att ta del av spelinfo, bilder och  teaser.  
Sajten kommer att uppdateras löpande och det går redan nu att förköpa ett paket för att komma 
med i Alpha Combat Test. Star  Vault  meddelade samtidigt att  Mortal  Online 2 är nu också 
godkänt för distributionsplattformen  Steam  i en kommande release. 

Besök gärna Bolagets informationskanal på Cision: www.news.cision.com/se/star-vault  för 
ytterligare information. 

Ägarförhållanden per 2019-12-31 

Namn Antal A-aktier Antal B-aktier 
Nyström, Henrik 1 250 000 7 068 738 
Övriga aktieägare 201 872 032 
Totalt 1 250 000 208 940 770 

A-aktien har ett röstvärde på 10 och B-aktien har röstvärde 1. Antalet aktieägare uppgår till 2 
ept26., (1 517) stycken vid årets utgång. 
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Omsättning och resultat 
Bolagets omsättning för räkenskapsåret uppgick till 1 239 384 (1 558 599) SEK och resultatet 
efter finansiella poster uppgick till -4 019 754 (-1 748 803) SEK. 

Nyckeltal 
2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Om sättning (SEK) 1 239 384 1 558 599 2 240 120 2 240 175 2 894 770 
Resultat efter finansiella poster -4 019 754 -1 748 803 -1 629 085 77 297 -556 471 
(SEK) 
Balansomslutning (SEK) 9 635 135 5 472 537 6 567 340 8 014 664 2 499 807 
Avkastning på totalt kapital (%) Neg Neg Neg 1,5 Neg 
Avkastning på eget kapital (%) Neg Neg Neg 1,7 Neg 
Soliditet (%) 85,8 82,2 82,7 88,1 75,4 
Balanslikviditet (%) 224,7 78,5 262,3 542,8 120,8 
Antal registrerade aktier vid årets 
utgång(st) 210 190 770 70 063 590 67 024 368 67 024 368 47 874 549 
Resultat per aktie (SEK) Neg Neg Neg 0,00 Neg 
Medeltal anställda 10 7 7 4 5 

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 / korfflistiga skulder 
Resultat per aktie: 
Resultat / antal utestående aktier vid årets utgång 

Forskning och utveckling 
Produktutveckling är avgörande för bolagets verksamhet och kommer att bedrivas i samma takt 
som tidigare år. Utvecklingsarbetet sker internt. Utgifter för utvecklingsarbeten har under året 
aktiverats löpande i balansräkningen när de uppkommit. Utgifter för produktutveckling 
aktiveras i balansräkningen under rubriken Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten. Årets aktiveringar avser främst utgifter för utveckling av spelet  Mortal  Online 
2 samt arbeten hänförliga till spelen Kitten'd och  Mortal Royale.  

Finansiell ställning 
Bolagets likvida medel uppgick vid årets utgång till 2 477 432 (613 161) SEK och kassaflödet 
från årets verksamhet uppgick till 1 864 271 (-2 209 837) SEK. Nyemission genomfördes 
lyckosamt efter utgången av perioden och styrelsens bedömning är att efter den är 
finansieringen för den operativa verksamheten för de kommande 12 månaderna tillräcklig. Det 
kan dock inte uteslutas att ytterligare likviditet kan behövas på grund av tillväxt, förändring av 
verksamhet, försämrade marknadsförutsättningar eller andra förändrade förutsättningar. För 
ytterligare information se not 14. 

Förväntad framtida utveckling 
Star  Vaults  huvudfokus är färdigställa och lansera  Mortal  Online 2, vilket bedöms kunna ske 
under det fjärde kvartalet 2020. Efter lansering bedömer styrelsen att Bolaget kommer att få 
ett positivt kassaflöde från verksamheten. Redan vid ca 4500 spelare i  Mortal  Online 2 
lks(döms ett positivt kassaflöde från verksamheten kunna skapas. 
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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. 

Transaktioner med närstående 
Under året har inga transaktioner med närstående skett utöver ersättning till ledande 
befattningshavare (not 2). 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Star  Vaults  största risk är bristande efterfrågan på bolagets produkter. En otillräcklig marknad 
riskerar bolagets resultat och på sikt den finansiella ställningen. 

Processen med att vidare utveckla bolagets spel fortlöper enligt plan. Förseningar eller en 
misslyckad lansering av nya spel, funktioner eller tillägg kan avsevärt påverka bolagets 
finansiella ställning. 

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. 

Resultatdisposition 

Belopp i kr 
Styrelsen och verkställande direktör föreslår att till förfogande stående medel 
Överkursfond, nyemission registrerad 2019-04-24 2 184 050 
Minskning av aktiekapitalet 6 305 723 
Balanserat resultat -4 027 256 
Årets resultat -4 019 754 
Totalt 

disponeras på följande sätt 

442 763 

Balanseras i ny räkning 442 763 
Summa 442 763  

Resultatet av bolagets verksamhet och ställning vid räkenskapsårets utgång framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkning, förändring i eget kapital samt kassaflödesanalys med 

errande noter. Alla belopp uttrycks i kronor där ej annat anges. 
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Resultaträkning 

(SEK) Not 

2019-01-01 - 2018-01-01 - 

2019-12-31 2018-12-31  

Nettoomsättning 1 239 384 1 558 599 

Kostnad för såld vara -291 169 -279 491 

Bruttoresultat 948 215 1 279 108 

Administrationskostnader 2, 3,4 -1 626 984 -1 027 898 

Forsknings- och utvecklingskostnader 2, 3, 4  -3 347 678 -2 003 062 

Rörelseresultat -4 026 447 -1 751 852 

Resultat från finansiella poster 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 7 445 3 049 

Räntekostnader och liknande resultatposter -752 

Resultat efter finansiella poster -4 019 754 -1 748 803  

Skatt på årets resultat 6 

,fets resultat -4 019 754 -1 748 803 
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Balansräkning 

(SEK) not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

och liknande arbeten 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andra långfristiga fordringar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kortfristiga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

CMA TILLGÅNGAR 

7 
6 482 716 4 623 425 

6 482 716 4 623 425  

8 14 915 20 179 

14 915 20 179 

9 63 300 63 300 

63 300 63 300 

6 560 931 4 706 904 

74 561 56 732 

522 211 95 740 

596 772 152 472 

10 2 477 432 613 161 

3 074 204 765 633 

9 635 135 5 472 537 
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Balansräkning 

(SEK) not 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 11 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 2 101 908 2 802 544 

Fond för utvecklingsutgifter 5 722 350 3 689 379 

7 824 258 6 491 923 

Fritt eget kapital 

Överkursfond 2 876 383 692 333 

Balanserad vinst eller förlust 1 586 134 -937 815 

Årets resultat -4 019 754 -1 748 803 

442 763 -1 994 285 

Summa eget kapital 8 267 021 4 497 638 

Kortfristiga skulder 

Övriga skulder 72 284 36 012 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 295 830 938 887 

1 368 114 974 899 

(KJMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 635 135 5 472 537 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i kr Not 
2019-01-01 - 

2019-12-31 
2018-01-01 - 

2018-12-31 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat -4 026 447 -1 751 852 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 

Avskrivningar/nedskrivningar 3 1 323 612 684 419 

Erhållen ränta 5 7 445 3 049 

Erlagd ränta -752 

-2 696 142 -1 064 384 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet -2 696 142 -1 064 384 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 

Ökning (-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -444 300 1 324 

Ökning (+)/Minskning(-) av rörelseskulder 393 215 -159 902 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 747 227 -1 222 962  

Investeringsverksamheten 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 7 -3 177 639 -1 800 777 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 177 639 -1 800 777 

Finansieringsverksamheten 

Nyemission 7 789 137 813 902 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 789 137 813 902 

Årets kassaflöde 1 864 271 -2 209 837 

Likvida medel vid årets början 10 613 161 2 822 998 

revida medel vid årets slut 10 2 477 432 613 161 
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Förändring av eget kapital 

(SEK) 

Bundet eget kapital 

Fond för 
Aktiekapital utvecklingsutgifter 

Fritt eget kapital 

Balanserat 
Överkursfond resultat 

Årets 
resultat Totalt 

Ingående balans 2018-01-01 2 680 975 2 394 077 0 1 986 572 -1 629 085 5 432 539 

Årets resultat -1 748 803 -1 748 803 

Disposition enligt stämmobeslut -1 629 085 1 629 085 

Nyemission, registrerad 2018-10-17 121 569 759 805 881 374 

Emissionskostnader -67 472 -67 472 

Aktivering av utvecklingskostnader 1 800 777 -1 800 777 

Upplösning av utvecklingskostnader till 

följd av avskrivningar -505 475 505 475 

Utgående balans 2018-12-31 2 802 544 3 689 379 692 333 -937 815 -1 748 803 4 497 638 

Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,04 SEK 

(SEK) 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Fond för Balanserat 
Aktiekapital utvecklingsutgifter Överkursfond resultat 

Periodens 
resultat Totalt 

Ingående värde 2019-01-01 2 802 544 3 689 379 692 333 -937 815 -1 748 803 4 497 638 

Periodens resultat -4 019 754 -4019 754 

Disposition enligt stämmobeslut -1 748 803 1 748 803 

Teckningsoptioner, registrerade 

2019-04-24 18 000 18 000 

Nyemission, registrerad 2019-04-24 5 605 087 2 802 556 8 407 643 

Emissionskostnader -636 506 -636 506 

Minskning av aktiekapitalet -6 305 723 6 305 723 

Aktivering av utvecklingskostnader 3 177 639 -3 177 639 

Upplösning av utvecklingskostnader 

till följd av avskrivningar -1 144 668 1 144 668 - 

Utgående värde 2019-12-31 2 101 908 5 722 350 2 876 383 1 586 134 -4 019 754 8 267 021 

Ileärdet per aktie uppgår till 0,01 (0,04) SEK 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Belopp i kr om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2012:1) Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Detta innebär att 
årsredovisningen är upprättad efter fortlevnadsprincipen. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

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. 

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna 
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med aktuella redovisningsprinciper kräver att 
bolagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar 
tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska 
erfarenheter från verksamheten och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden 
synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att 
bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från 
andra källor. Verkliga utfall kan komma att avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
För ytterligare information se not 15. 

Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i 
den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period 
ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida 
perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpning av aktuella 

(klovisningsprinciper som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda 
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uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter 
beskrivs närmare i en egen not. Se not 15. 

Immateriella anläggningstillgångar 

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. 
Utvecklingsarbetet sker dels internt, dels genom samarbete mellan bolaget och dess externa 
samarbetspartners. 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 för utvecklingskostnader balanserade från 2017 till 2019 förutom 
för spelet Kitten'd där avskrivningsperioden bedömts till 3 år. Avskrivningsperiod är 7 år för 
utvecklingskostnader balanserade under 2016 och 2015 medan tidigare års balanserade 
utvecklingskostnader skrivs av på en period om 5 år. 

De utvecklingsutgifter som balanserats under 2016 och 2015 bedöms ha en ekonomisk 
livslängd om 7 år. Baserat på tidigare erfarenhet för de utvecklade världarna och plattformen, 
historisk data samt att nerlagt arbete under perioden kommer vara aktuell för framtida projekt 
bedöms den ekonomiska livslängden för de balanserade utvecklingsutgifterna under 2016 och 
2015 kunna fastställas till 7 år. 

Nedskrivningar av immateriella tillgångar 
Vid varje balansdag analyserar bolaget de redovisade värdena för de immateriella tillgångarna 
för att fastställa om det  firms  någon indikation på att dessa tillgångar/spel har minskat i värde. 
Om så är fallet, beräknas spelens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en 
eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild 
tillgång, beräknar bolaget återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken 
tillgången hör. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som bolaget 
beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och 
som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är 
direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat 
framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell 
marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För att 
beräkna de framtida kassaflödena har bolaget använt budget för de kommande fem åren. 

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre 
värde än det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den 
kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning kostnadsförs 
omedelbart i resultaträkningen. 

Materiella anläggningstillgångar 
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Inventarier, verktyg och installationer 
Inventarier, verktyg och installationer redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar och skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjande period. 

Avskrivningar sker enligt följande: 

Materiella tillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 20% 

Nedskrivningar av materiella tillgångar 
Vid varje balansdag analyserar bolaget de redovisade värdena för de materiella tillgångarna för 
att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är 
fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell 
nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, 
beräknar bolaget återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. 

Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som bolaget 
beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och 
som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är 
direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat 
framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell 
marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För att 
beräkna de framtida kassaflödena har bolaget använt budget för de kommande fem åren. 

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre 
värde än det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den 
kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning kostnadsförs 
omedelbart i resultaträkningen. 

Kassaflö des analys 
Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. 

Royalty 
Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd. Royalty utgår 
till  EPIC  för användandet av deras spelmotor. 

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. 

Not 2 Anställda och personalkostnader 

Medeltal anställda 
Varav kvinnor 

Styrelse och ledande 
befattningshavare 4 4 
.Tatav kvinnor 
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
2019 2018  

Löner och ersättningar 3 299 660 2 061 490 
Pensionskostnader 

Summa  3 299 660 2 061 490  

Varav fördelat på 

Administrationskostnader 24 404 52 143 
Forsknings- och utvecklingskostnader 97 617 208 570 
Aktiverade kostnader 3 177 639 1 800 777 
Summa 3 299 660 2 061 490 

Sociala kostnader 1 055 296 647 720 

2019 2018  

Löner och ersättningar, VD & 
styrelseledamöter 491 033 444 838 
Löner och ersättningar, övriga anställda 2 808 627 1 616 652 

Summa 3 299 660 2 061 490 

I bolagets lönekostnader ingår pensionskostnader med 0 (0) kr. Gentemot VD finns en 
ömsesidig avtalad uppsägningstid på 6 månader. Inga rörliga ersättningar har utgått under året 
eller jämförelseåret till styrelseledamöter eller verkställande direktör. 
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Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

2019-01-01 — 
2019-12-31 

2018-01-01 — 
2018-12-31  

Avskrivningar 
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbete 1 318 348 679 155 
Inventarier, verktyg och installationer 5 264 5 264 

1 323 612 684 419 
Nedskrivningar 
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbete 

Summa 1 323 612 684 419  

Varav fördelat på 
Administrationskostnader 
Forsknings- och utvecklingskostnader 1 323 612 684 419 

Not 4 Ersättning till revisorerna 
2019-12-31 2018-12-31 

KPMG AB 

Revisionsuppdrag 63 976 
Övriga tjänster 18 200 
Totalt 82 176 

2019-12-31 2018-12-31 
Deloitte AB 

Revisionsuppdrag 81 120 
Övriga tjänster 8 300 
Totalt 89 420  

Med revisionsuppdrag avses arvode för den lagstadgade revisionen, dvs sådant arbete som varit 
nödvändigt för att avge revisionsberättelse, samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i 
samband med revisionsuppdraget. 

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

2019-01-01 — 2018-01-01 — 
2019-12-31 2018-12-31  

Ränteintäkter 7 445 3 049 
Summa 7 445 3 049 
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Not 6 Avstämning årets skattekostnad 

2019 2018  

Redovisat resultat före skatt -4 019 754 -1 748 803  

Skatt beräknad med skattesats 21,4 % 860 227 384 737 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -2 349 -205 
Skatteeffekt av ej redovisade avdragsgilla 
kostnader 136 212 14 844 
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 
Summa 994 090 399 376 
Ej redovisad skattefordran på skattemässigt 
underskott -994 090 -399 376 
Årets redovisade skattekostnad 0 0 

Styrelsen fattade beslut om att i årsbokslutet för 2019 inte redovisa någon uppskjuten skattefordran då osäkerhet 
föreligger i nyttjandet av detta. Vid utgången av 2019 uppgår det skattemässigt underskottsavdrag till 24 406 115 
kr (20 261 127). Uppskjuten skattefordran bokas ej upp i balansräkningen. 

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

2019-12-31 2018-12-31  
Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 20 413 536 18 612 759 
-Årets aktiveringar 3 177 639 1 800 777  

23 591 175 20 413 536 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

-Vid årets början -14 869 111 -14 189 956 
-Årets avskrivningar -1 318 348 -679 155 

-16 187 459 -14 869 111 

Ackumulerade nedskrivningar: 
-Vid årets början -921 000 -921 000 
-Årets nedskrivningar 

-921 000 -921 000 

Redovisat värde vid årets slut 6 482 716 4 623 425  

Årets aktiveringar avser främst utgifter för vidare utveckling av nya funktioner och tillägg i spelet  Mortal  Online 
samt nyutveckling av spelen Kitten'd och  Mortal Royale.  Nedskrivning är hänförlig till avgränsade delar av  Mortal  
Online som utvecklats tidigare år och som inte bidragit enligt plan till spelets utveckling. 

Det redovisade värdet för aktiverade utvecklingsutgifter vilka ännu inte är föremål för avskrivning uppgår till 
4085 769 (3 090 757) kr. 
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 

2019-12-31 2018-12-31  
Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 26 320 26 320 
-Årets aktiveringar - 

26 320 26 320 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början -6 141 -877 
-Årets avskrivningar -5 264 -5 264 

-11 405 -6 141 
Redovisat värde vid årets slut 14 915 20 179 

Not 9 Andra långfristiga fordringar 

2019-12-31 2018-12-31  
Hyresdepositioner 
Ingående redovisade depositioner 63 300 63 300 
-Tillkommande depositioner 

63 300 63 300 

-Återbetalda/lösta depositioner 

Utgående redovisade depositioner 63 300 63 300 

Not 10 Likvida medel 

2019-12-31 2018-12-31  

Banktillgodohavanden 2 460 301 589 848 

Spärrade medel 17 131 23 313 

Likvida medel i kassaflödesanalysen 2 477 432 613 161  

Not 11 Eget kapital 

Aktiekapitalet består av 1 250 000 A-aktier och 208 940 770 B-aktier (1 250 000 A-aktier och 
68 813 590 B-aktier) envar med ett kvotvärde om 0,01 SEK. 

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2019-12-31 2018-12-31  
Upplupna semesterlöner 767 034 546 429 
Upplupna sociala avgifter semesterlöner 241 002 171 688 
Upplupna sociala avgifter löner 95 544 50 257 
Upplupna  Royalties  4 808 6 713 
Upplupna övriga kostnader 187 442 84 000 
Förutbetalda intäkter - 79 800 
Summa 1 295 830 938 887 

°K. 
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Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

2019-12-31 2018-12-31  

Ställda panter och säkerheter 
Företagsinteckningar 500 000 500 000 

Eventualförpliktelser 
Summa eventualförpliktelser  inga inga 

Not 14 Händelser efter balansdagen 
Styrelsen för Star  Vault  AB beslöt den 26 februari 2020 att genomföra en emission av aktier 
om cirka 4,2 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare villkorat godkännande från 
kommande bolagsstämma den 12 mars 2020. Företrädesemissionen säkerställdes genom 
tecknings- och garantiförbindelser upp till dess högsta belopp. Bolagsstämma den 12 mars 2020 
beslöt att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier. Samma bolagsstämma beslutade 
även om ett nytt optionsprogram riktat mot Bolagets anställda som högst skulle kunna medföra 
att 24 000 000 nya aktier kan tecknas med stöd av optionsrätter under perioden 1 juli-30 augusti 
2020. För mer detaljerad information vänligen se Bolagets informationskanal på Cision: 
https ://news.cision.com/se/star-vault.  

Star  Vault  meddelade den 8 april 2020 att nyligen genomförd nyemission med sista 
teckningsdag den 31 mars 2020 blivit kraftigt övertecknad med en teckningsgrad om 158,4%. 
Styrelsen beslutade även att ta i anspråk den övertilldelningsoption om 7,5 miljoner aktier som 
bolagsstämma den 12 mars 2020 beslutat om. Totalt emitterades det 77 061 423 aktier varpå 
Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 2 877 543,60 kr fördelat över 287 754 360 aktier, 
varav 1 666 666 ej listade A-aktier, efter registrering hos Bolagsverket. För mer detaljerad 
information vänligen se Bolagets informationskanal på Cision: https://news.cision.com/se/star-
vault.  

Star  Vault  meddelade den 28 april 2020 att spelet  Mortal  Online 2 ("M02") har gått live med 
Combat Alpha. Deltagandet i alfan begränsades till 1000 platser som snabbt blev fullsatta. MO2 
är förenklat en trimmad och förfinad version av Star  Vaults  första speltitel, MMORPG-spelet  
Mortal  Online, som utspelar sig i medeltids-miljö och lanserades 2010. Med facit i hand bedöms 
spelet varit en fantastisk bas för teamet att förstå alla nyanser av spelgenren och samtidigt kunna 
skapa ett aktivt  community  av spelare (ca 500 000 registrerade medlemmar). Star  Vault  
bedömer att det finns goda möjligheter för  Mortal  Online 2 att kunna bli den spelsuccé inom 
spelgenren som Star  Vault  under alla år kämpat för att kunna skapa. M02 planeras att lanseras 
under det fjärde kvartalet 2020. Feedbacken från deltagarna i alfa-versionen bedöms bli mycket 
värdefull för slutjusteringarna av spelet inför lansering. Besök gärna hemsidan för  Mortal  
Online 2 på www.mortalonline2.com. 

I övrigt har inga händelser av väsentlig betydelse inträffat efter utgången av räkenskapsåret. 

Not 15 Viktiga uppskattningar och bedömningar 
Företagsledningen diskuterar utvecklingen, valet och upplysningarna avseende företagets 
viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer och 

eKuypskattningar. 
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Viktiga bedömningar vid tillämpning av företagets redovisningsprinciper 

Immateriella tillgångar 
Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer 
som under de rådande förhållandena synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och 
antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar. Bolaget ser 
regelbundet över uppskattningar för immateriella tillgångar. För de immateriella tillgångarnas 
värde vid periodens slut, se not 7. 

Bolaget prövar årligen om något nedskrivningsbehov föreligger för balanserade utgifter för 
utvecklingsarbete. För att fastställa om ett nedskrivningsbehov föreligger beräknas tillgångens 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet för balanserade utgifter för utvecklingsarbete har 
fastställts genom beräkning av nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet är nuvärdet av de framtida 
kassaflöden tillgången väntas ge upphov till. För dessa beräkningar måste vissa antaganden 
göras, där intäkter, diskonteringsränta och årlig tillväxttakt efter prognosperioden är väsentliga 
antaganden som innebär en betydande risk for en väsentlig justering av det redovisade värdet 

Kmmande år. 
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Not 16 Förslag till resultatdisposition 

Belopp i kr 
Styrelsen och verkställande direktör föreslår att till förfogande stående medel 
Överkursfond, nyemission registrerad 2019-04-24 2 184 050 
Minskning av aktiekapitalet 6 305 723 
Balanserat resultat -4 027 256 
Årets resultat -4 019 754 
Totalt 

disponeras på följande sätt 

442 763 

Balanseras i ny räkning 442 763 
Summa 442 763 

Malmö den 29 / 05 -2020 

iv) 
Patrik Sommarin 
Styrelseordförande 

Henrik Nyström Wydeen 
Verkställande direktör och styrelseledamot 
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evlslons  

 

rags, 
Till bolagsstämman i Star  Vault  AB, org. nr 556709-1169 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Star  Vault  AB för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Star  Vault  ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Star  Vault  AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2018 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 13 juni 2019 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

— identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

— skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 

/69 interna kontrollen. 

— utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

— drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

— utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Star  Vault  AB 
för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Star  Vault  AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Malmö den 29 maj 2020 
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