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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 2008-01-01 till
2008-12-31. Årsredovisningen skall fastställas på Star Vaults årsstämma. Årsredovisningen är
upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten
Ägarförhållanden per 2008-12-31
Namn                             Antal A-aktier        Antal B-aktier
Nyström, Henrik                  1 250 000              5 792 000
Övriga aktieägare                                           12 850 000
Totalt                                  1 250 000            18 642 000

A-aktien har ett röstvärde på 10 och B-aktien har röstvärde 1.

Händelser av väsentlig betydelse för företaget som inträffat under räkenskapsåret eller efter
dess slut
Under februari 2009 kommunicerade Star Vault att bolagets spel Mortal Online har blivit nominerade till
en årlig tävling som anordnas av en av världens största spelsajter; Mmosite.com (www.mmosite.com).
Mortal Online har blivit nominerade i kategorierna "Most anticipated" samt "Best graphics" och det är
spelare världen över som röstar fram vinnare i respektive kategori.
Den 25 februari 2009 offentliggjorde Star Vault att den ovan nämnda tävlingen är avgjord och att
Mortal Online hamnade på en hedrande andra plats i såväl kategorin "Most anticipated" som "Best
graphics". 

Verksamhet
Star Vault AB (publ) är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar ett onlinespel, med namnet Mortal
Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget planerar en
release av spelet, med lanseringsstart under sommaren 2009.

Marknad och produkter
Star Vault är verksamt inom datorspelsbranschen, med fokus på spelutveckling. Star Vault utvecklar
ett spel inom genren MMORPG. Star Vaults första spelutvecklingsprojekt är ett onlinespel med
arbetsnamnet NOW. 

Framtid
I samband med lanseringen kommer Star Vault att utöka sin verksamhet för att även bedriva
försäljning och marknadsföring, samtidigt som spelet kontinuerligt kommer att vidareutvecklas. 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. På längre sikt avser bolaget
utveckla nya speltitlar.
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 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
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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 0 SEK och resultatet efter finansiella poster
uppgick till -1 642 823 SEK. 

Finansiell ställning
Bolagets likvida medel uppgick vid årets utgång till 3 059 351 SEK och kassaflödet från årets
verksamhet för perioden uppgick till 490 949 SEK.

Transaktioner med närstående
Under året har inga transaktioner med närstående skett.

Väsentliga händelser under året
I januari 2008 började sju handplockade praktikanter sin praktik om fem månader hos Star Vault. Detta
förstärkte samtliga områden i produktionen under första halvåret 2008. Star Vault tog i början av mars
2008 det första steget marknadsföringsmässigt, då en inledande bild för Mortal Online (tidigare
benämnt NOW) publicerades på bolagets hemsida. Den 9 april 2008 offentliggjorde Star Vault
information om spelet, som tidigare har beskrivits under arbetsnamnet NOW. Spelnamnet Mortal
Online, hemsidan www.mortalonline.com och en in game teaser offentliggjordes. På den nya
hemsidan ovan finns även en community, med ett antal underliggande forum, där Mortal Online och
därtill relaterade ämnen kan diskuteras. Offentliggörandet den 9 april 2008, som beskrivits ovan, var
ett stort steg för Star Vault, eftersom det var första gången någon information om spelet gjordes
tillgänglig för omvärlden. Vidare var detta ett betydelsefullt avstamp för marknadsföringen av Mortal
Online. Den direkta responsen från spelare världen över var mycket positiv. Under de första åtta
dagarna hade Star Vault mer än 57 000 unika besökare, från 133 olika länder. 
Musiken i Mortal Online och i "in game teasern" är framtagen och utvecklad tillsammans med Patrik
Jarlestam, verksam på Stockholms Musikhögskola. 
På årsstämma den 21 april 2008 avtackades Rickard Linetti för sin tid i styrelsen och Robert Uhlmann
nyvaldes till ordinarie styrelseledamot.
Star Vault utökade i slutet av april samarbetet med Epic Games genom att licensiera den bästa möjliga
nätverkslösning för Mortal Online från Epic Games China. Nätverkslösningen är optimerad för
användning tillsammans med Epic Games spelmotor Unreal Engine 3.
Star Vault genomförde i maj 2008 en nyemission, av aktier och teckningsoptioner, som blev
övertecknad. 2 446 000 aktier och lika många teckningsoptioner nyemitterades. Samtliga
styrelseledamöter ökade sina innehav i Bolaget. Star Vault tillfördes via denna emission drygt 2,2
MSEK före emissionskostnader. 
Den 27 juni 2008 offentliggjorde Star Vault att den så kallade communityn hade vuxit till cirka 2 600
medlemmar från olika delar av världen. 
Under tredje kvartalet deltog Star Vault vid en av världens största spelmässor, Games Convention i
Leipzig. På mässan presenterades Star Vaults onlinespel Mortal Online. Bolaget hade egen monter
och visade bland annat upp en in game teaser från spelet. Responsen från monterns besökare var
mycket positiv. Även nationella och internationella publishers (distributörer) visade ett stort intresse för
spelet. 
Två videointervjuer med Star Vaults VD Henrik Nyström presenterades under september. Båda
intervjuerna spelades in på spelmässan Games Convention i Leipzig och har fått positivt mottagande.
Star Vault meddelade den 10 oktober 2008 marknaden att bolagets teckningsoption 
STVA TO 1 B blev fulltecknad. Som en följd av att samtliga teckningsoptioner nyttjades till en
teckningskurs om 1,25 SEK per aktie ökade antalet B-aktier med 2 446 000, vilket tillförde Star Vault 3
057 500 SEK. Som ett resultat av att teckningsoptionerna blev fulltecknade har nu Star Vault tillförts de
likvida medel som bolaget behöver för att planenligt kunna lansera Mortal Online under sommaren
2009. Aktierna registrerades hos Bolagsverket per 2008-10-14 och därefter uppgick det totala antalet
aktier i bolaget till 19 892 000, vilket fördelas på 18 642 000 B-aktier och 1 250 000 A-aktier.
I början av oktober lanserades en onlinebutik där merchandise (varor) med anknytning till spelet Mortal
Online finns att köpa. I dagsläget erbjuder onlinebutiken ett varierande urval av Mortal Online-tröjor. 
Star Vault offentliggjorde den 23 oktober 2008 att bolaget ingått ett avtal med Intel. Avtalet innebär att
Intel förser Star Vault med hårdvara, som optimeras för Mortal Online. Vidare kommer Intel att vara
behjälpliga i arbetet med att få Mortal Online att fungera så effektivt som möjligt tillsammans med
levererad hårdvara. Avtalet innebär att Star Vault kommer att erhålla förmånliga priser på Intels
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hårdvara och att bolaget får ta del av Intels utvecklingsplan, vilket resulterar i att bolaget kan ligga
tidsmässigt bra till avseende tester av Mortal Online och bolagets servrar tillsammans med Intels
kommande hårdvara. 
I slutet av oktober offentliggjorde Star Vault att intresset var fortsatt stort för Mortal Online. Spelets
hemsida hade vid denna tidpunkt, sedan starten i april 2008, haft cirka 365 000 besökare varav cirka
201 000 unika besökare.  Hela 45 400 besökare hade återkommit till hemsidan mer än 50 gånger.
Alfarelease av bolagets spel Mortal Online skedde planenligt den 28 november 2008.  Alfareleasen
innebar att Mortal Onlines utvecklingsteam, bolagets styrelse samt några speciellt inbjudna gäster
testade och gav feedback på spelet.
Den 1 december 2008 avslutades den ovan nämnda alfatesten av Mortal Online som utfördes under
hela december månad. Star Vaults VD Henrik Nyström, spelets utvecklingsteam samt sju inbjudna
gäster var de första som testade Alfaversionen av Mortal Online. Som väntat innehöll spelet en del
buggar, men motsvarade dock bolagets förväntningar.

Riskhantering
Star Vaults största risker är försening av lanseringen av projektet samt bristande efterfrågan efter
denna lansering. 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.
Baserat på bolagets förväntningar avseende utvecklingen under 2009 är det styrelsens bedömning att
ytterligare likviditetstillskott ej är nödvändiga under 2009.

Nyckeltal
 2008-12-31 2007-12-31
Resultat efter finansiella poster (SEK) -1 642 823 -876 457
Avkastning på totalt eget kapital (%) neg neg
Avkastning på eget kapital (%) neg neg
Soliditet (%) 94,3 95,6
Balanslikviditet (%) 571,7 1 032,3
Antal registrerade aktier (st) 19 892 000 15 000 000
Resultat per aktie (SEK) -0,06 -0,04

Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på totalt kapital: (Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader) / totalt eget kapital
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster / eget kapital
Soliditet: Eget kapital / totalt kapital
Balanslikviditet: Samtliga omsättningstillgångar / kortfristiga skulder
Resultat per aktier: Resultat / antal utestående aktier vid årets utgång

Disposition beträffande vinst eller förlust
 Belopp i kr
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel:
Balanserat resultat 4 947 282
Nyemission 1 753 138
Utnyttjade teckningsoptioner 2 959 660
Årets resultat -1 237 008
Totalt 8 423 072

disponeras för
balanseras i ny räkning 8 423 072
Summa 8 423 072

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.



Star Vault AB 4(12)
556709-1169

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2008-01-01- 2006-08-21-

2008-12-31 2007-12-31
17 mån

Bruttoresultat 0 0

Administrationskostnader 1,2,3 -561 758 -287 865
Forsknings- och utvecklingskostnader 1,2,3 -1 166 105 -644 440

Rörelseresultat -1 727 863 -932 305

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 86 439 57 382
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -1 399 -1 534

Resultat efter finansiella poster -1 642 823 -876 457

Skatt 6 405 815 245 408

Årets resultat -1 237 008 -631 049
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 7 5 177 411 2 295 000
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt likn rättigheter 8 14 082 0

5 191 493 2 295 000

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3,9 356 587 356 473

356 587 356 473

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 6 906 031 375 168
Andra långfristiga fordringar 10 158 664 150 000

1 064 695 525 168

Summa anläggningstillgångar 6 612 775 3 176 641

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 55 868 25 476
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 43 260 31 035

99 128 56 511

Kassa och bank 3 059 351 2 568 402

Summa omsättningstillgångar 3 158 479 2 624 913

SUMMA TILLGÅNGAR 9 771 254 5 801 554
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2008-12-31 2007-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 11

Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 250 000 A-aktier, 18 642 000 B-aktier) 795 680 600 000

795 680 600 000

Fritt eget kapital
Överkursfond 10 291 130 5 578 331
Vinst eller förlust föregående år -631 049 0
Årets resultat -1 237 008 -631 049

8 423 073 4 947 282

Summa eget kapital 9 218 753 5 547 282

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 38 652 41 315
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 513 849 212 957

552 501 254 272

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 771 254 5 801 554

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
 2008-12-31 2007-12-31
Panter och säkerheter för egna skulder
Spärrade bankmedel 150 000 150 000
Summa 150 000 150 000

 
Övriga ställda panter och säkerheter
Summa inga inga

Ansvarsförbindelser
 
Ansvarsförbindelser
Summa inga inga
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Kassaflödesanalys

 2008-01-01- 2006-08-21-
 2008-12-31 2007-12-31
Belopp i kr  17 mån
Den löpande verksamheten
Årets resultat -1 642 823 -876 457
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 86 367 36 832

-1 556 456 -839 625
Kassaflöde från den löpande verksamheten före -1 556 456 -839 625
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -42 617 -56 511
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 298 229 254 272
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 300 844 -641 864

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 896 493 -2 295 000
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -86 481 -393 305
Förvärv av finansiella tillgångar -8 664 -150 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 991 638 -2 838 305

Finansieringsverksamheten
Bolagsbildning 0 100 000
Nyemission 1 725 931 5 948 571
Teckningsoptioner 3 057 500 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 783 431 6 048 571

Årets kassaflöde 490 949 2 568 402
Likvida medel vid årets början 2 568 402 0
Likvida medel vid årets slut 3 059 351 2 568 402
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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 mm
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.
Avskrivningsperiod är 5 år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Balanserade utvecklingsutgifter     
Balanserade utvecklingsutgifter avser utgifter för utveckling av programvara och spel. De nedlagda
kostnaderna avser lön och anställningsrelaterade kostnader för personal som arbetat med att ta fram
produkten.

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
Bolagets totala skatt utgörs av uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt utgörs i huvudsak av beräknad skatt
på årets outnyttjade underskottsavdrag, i den mån dessa med största sannolikhet beräknas kunna
utnyttjas inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skatt beräknas enligt gällande skattesats.
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Noter

Not 1  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2008-01-01- 2006-08-21-
 2008-12-31 2007-12-31
  17 mån
Deloitte AB
Revisionsarvode 65 000 34 500
Övriga uppdrag 0 0
Summa 65 000 34 500

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana
övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 2   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2008-01-01- 2006-08-21-
 2008-12-31 2007-12-31
  17 mån
Män 10 3
Kvinnor 0 0
Totalt 10 3

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2008-01-01- 2006-08-21-
 2008-12-31 2007-12-31
  17 mån
Styrelse och VD 458 492 148 000
Övriga anställda 1 902 675 687 987
Summa 2 361 167 835 987
Sociala kostnader 603 884 302 546
(varav pensionskostnader) 0 0

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

Not 3  Avskrivningar av materiella och immateriella  
           anläggningstillgångar
 2008-01-01- 2006-08-21-
 2008-12-31 2007-12-31
  17 mån
Inventarier, verktyg och installationer 86 367 36 832
Summa 86 367 36 832
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Not 4  Ränteintäkter och liknande resultatposter
 2008-01-01- 2006-08-21-
 2008-12-31 2007-12-31
  17 mån
Ränteintäkter, övriga 86 439 57 382
Summa 86 439 57 382

Not 5  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2008-01-01- 2006-08-21-
 2008-12-31 2007-12-31
  17 mån
Räntekostnader, övriga 1 399 1 534
Summa 1 399 1 534

Not 6  Skatt

 2008-01-01- 2006-08-21-
 2008-12-31 2007-12-31
  17 mån
Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)] 0 0

0 0

Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i
underskottsavdrag 405 815 245 408
Total redovisad skattekostnad 405 815 245 408

Uppskjuten skattefordran
Skatteeffekt ingående underskottsavdrag 348 920 0
Skatteeffekt på årets resultat 432 063 245 408
Skatteeffekt emissionskostnader 125 048 129 760
Summa uppskjuten skattefordran 906 031 375 168

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har aktiverats då dessa bedöms att utnyttjas
inom en överblickbar framtid.

Not 7  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
 2008-12-31 2007-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 295 000 0
-Årets aktiveringar 2 882 411 2 295 000

5 177 411 2 295 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 0 0

0 0
Redovisat värde vid årets slut 5 177 411 2 295 000
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Not 8  Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter
 2008-12-31 2007-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Nyanskaffningar 14 082 0

14 082 0
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 0 0

0 0
Redovisat värde vid årets slut 14 082 0

Not 9  Inventarier, verktyg och installationer
 2008-12-31 2007-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 393 305 0
-Nyanskaffningar 86 481 393 305

479 786 393 305
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -36 832 0
-Årets avskrivning enligt plan -86 367 -36 832

-123 199 -36 832
Redovisat värde vid årets slut 356 587 356 473

Not 10  Andra långfristiga fordringar
 2008-12-31 2007-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 150 000 0
-Depositioner 0 150 000
-Gottskrivna räntor depositioner 8 664 0
Redovisat värde vid årets slut 158 664 150 000

Not 11  Eget kapital
 Aktie- Överkurs- Balanserat Årets  
 kapital fond resultat resultat Totalt

Ingående värde 2008-01-01 600 000 5 578 331 0 -631 049 5 547 282
Vinstdisposition enligt årsstämmobeslut 0 0 -631 049 631 049 0
Nyemission registrerad 2008-06-11 97 840 2 103 560 0 0 2 201 400
Emissionskostnader 0 -475 469 0 0 -475 469
Skatteffekt emissionskostnader 0 125 048 0 0 125 048
Teckningsoptioner reg 2008-10-14 97 840 2 959 660 0 0 3 057 500
Periodens resultat 0 0 0 -1 237 008 -1 237 008
Vid årets slut 795 680 10 291 130 -631 049 -1 237 008 9 218 753
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Not 12  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2008-12-31 2007-12-31
Upplupna semesterlöner 204 175 100 599
Upplupna sociala avgifter semesterlöner 52 047 26 736
Upplupna sociala avgifter löner 40 670 39 376
Upplupna kostnader 216 957 46 246
Redovisat värde vid årets slut 513 849 212 957

Malmö, 2009-04-06

  

Per Hökfelt Henrik Nyström
Styrelseordförande Verkställande direktör och styrelseledamot

Robert Uhlmann
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 6 april 2009.

Bengt Wahlström
Auktoriserad revisor
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Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma
2009-04-20. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Malmö, 2009-04-20

Henrik Nyström
Verkställande direktör


