Starbreeze AB
Bokslutskommuniké
1 juli 2010 till 30 juni 2011

Fjärde kvartalet (april – juni 2011)
- Nettoomsättningen uppgick till 12,1 MSEK (21,3 MSEK).
- Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick
till -3,8 MSEK (4,5 MSEK).
- Resultat före skatt uppgick till -4,6 MSEK (0,4 MSEK).
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till -0,01 SEK (0,00SEK).
Räkenskapsåret 2010 / 2011
- Nettoomsättningen uppgick till 58,3 MSEK (82,3 MSEK).
- Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick
till -21,8 MSEK (-3,0 MSEK).
- Resultat före skatt uppgick till -24,9 MSEK (-10,5 MSEK).
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till -0,04 SEK (-0,02 SEK).
- Per den 30 juni 2011 uppgick likvida medel och
kortfristiga placeringar till 16,3 MSEK (57,2 MSEK).

Kort om Starbreeze
Starbreeze är Sveriges största oberoende spelutvecklare.
Bolaget utvecklar data- och TV-spel inom action/adventuregenren i partnerskap med ledande internationella
spelförläggare. I spelportföljen finns sex titlar som har
lanserats internationellt, där Chronicles of Riddick – Escape
from Dark Athena och The Darkness är de senast släppta
spelen. Starbreeze grundades 1998 och har idag cirka 90
anställda. Aktien är listad på Aktietorget och det finns drygt
5 000 aktieägare.
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VD Mikael Nermark kommenterar
Att nettoomsättningen är lägre jämfört med motsvarande
period förra året beror framförallt på att vårt stora projekt Red
Lime har utökats. Utökningen var ett gemensamt beslut av oss
och förläggaren Electronic Arts och det är ett bra beslut som
gör att vi kan göra ett ännu bättre spel. Att Red Lime håller
hög kvalitet har stor betydelse för Starbreeze då företag i vår
bransch ofta bedöms efter sitt senast släppta verk.
På kort sikt gör dock utökningen att alternativintäkter uteblir
och att utökningen delvis finansieras med egna medel.
Periodens resultat har också belastats med kostnader för
utveckling av ett nedladdningsbart spel som vi tillsvidare
finansierar med egna medel.

“Jag är mycket stolt när jag ser de
resultat vi uppnår och spelet ser
väldigt lovande ut. ”
Arbetet med produktionen av Red Lime löper enligt den plan
som vi satte upp i början av året. Jag är mycket stolt när jag ser
de resultat vi uppnår och spelet ser väldigt lovande ut.
Vad gäller vårt egenfinansierade spel så går utvecklingen
väldigt bra och produktionen har kommit längre än planerat.
Jag önskar att jag kunde gå in på mer detaljer kring spelen,
men som ni vet är det stor sekretess kring spelutveckling
och vi är bundna av våra avtal med förläggaren. Detta kan
ibland vara frustrerande när man som vd för ett bolag listat
på Aktietorget vill informera sina aktieägare om utvecklingen
i bolaget. Det är framförallt konkurrensskäl som gör att
spelutveckling är så ”hemlig”. Vid stora projekt som tar lång
tid att utveckla är det särskilt viktigt att konkurrenter inte stjäl
idéer och hinner före. Personligen tycker jag dock att denna
rädsla i branschen är något överdriven.
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Jag är glad över är att vi har lyckats väl med våra senaste
rekryteringar. Jag ser fram emot att åter få jobba med
min tidigare kollega Per Juhlén. Per har stor erfarenhet
av spelutveckling och han blir en del av vår operativa
ledningsgrupp. Dessutom är Magnus Högdahl, som är en av
Starbreeze grundare, med och slutför produktionen av Red
Lime. Magnus är huvudarkitekten bakom den spelmotor som
Red Lime bygger på.
Under de senaste åren har försäljningen av konsolspel minskat
vilket resulterat i ett tuffare klimat i branschen inom detta
marknadssegment. En färsk undersökning från PwC bekräftar
denna bild och visar att omsättningen för konsolspel har
minskat från 30,7 miljarder USD under 2008 till 28 miljarder
USD under 2010. Däremot har marknadssegmentet för
nedladdningsbara spel ökat kraftigt och förväntas växa med i
snitt 15 procent per år fram till 2015.
Våra framtida strategival påverkas självklart av
marknadsförutsättningarna. Vi arbetar för närvarande med att
staka ut vår framtida inriktning. Att utveckla fler men mindre
spel, parallellt med det vi gör idag, är en av förändringarna i
vår strategiska inriktning.
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Fjärde kvartalet (april - juni 2011)

Räkenskapsåret 2010/2011 (juli 2010 – juni 2011)

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 12,1 MSEK
(21,3 MSEK). Den lägre omsättningen jämfört med föregående
år förklaras främst av utökningen av projektet Red Lime
som delvis finansieras med egna medel. Projektets ökade
kostnader innebär att den beräknade färdigställandegraden
minskar varför en lägre intäkt per kostnadskrona kan
tillgodräknas i förhållande till motsvarande period
föregående år (se även avsnitt Successiv vinstavräkning på
sidan 5).

Nettoomsättningen för tolvmånadersperioden uppgick till
58,3 MSEK (82,3MSEK). Den lägre omsättningen jämfört med
föregående år förklaras främst av utökningen av projektet Red
Lime som delvis finansieras med egna medel. Projektets ökade
kostnader innebär att den beräknade färdigställandegraden
minskar varför en lägre intäkt per kostnadskrona kan
tillgodräknas projektet i förhållande till motsvarande period
föregående år.

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,8 MSEK (4,5
MSEK). Den ökade kostnadsprognosen för projektet Red Lime
påverkade kvartalets resultat negativt. Periodens resultat har
också belastats med kostnader för egenfinansierad utveckling
av ett nytt spel, anpassning av Unreal-motorn och införsäljning
av nya projekt. Resultat före skatt var -4,6 MSEK (0,4 MSEK).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01
SEK (0,00 SEK).

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -21,8 MSEK
(-3,0 MSEK). Projektet Red Lime står för en betydande
del av årets negativa resultat. I denna post ingår befarad
framtida förlust för projektet inklusive fasta kostnader som
beräknas belasta projektet. Resultatet har också belastats
med kostnader för egenfinansierad utveckling av ett nytt spel,
anpassning av Unreal-motorn och införsäljning av nya projekt.
Resultat före skatt var -24,9 MSEK (-10,5MSEK).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04
SEK (-0,02 SEK).

Nettoomsättning & resultat per kvartal
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Händelser under kvartalet

Övrigt

Red Lime

Den 19 maj avgick Peter Levin, som varit styrelseledamot i
bolaget sedan 2006, ur bolagets styrelse.

Under kvartalet kom Starbreeze och förläggaren Electronic
Arts överens om att utöka omfattningen av spelet Red Lime.
De omförhandlade villkoren innebar att tidigare villkorad
bonusersättning om 12,6 MSEK gjordes om till garanterade
milstolpebetalningar på 6,3 MSEK och en villkorad
bonusersättning på 6,3 MSEK. Överenskommelsen innebär
också att bolaget finansierar en del av förlängningen med egna
medel.
Beslutet att utöka omfattningen av projektet togs i första
hand för att kunna genomföra ett antal kreativa förbättringar.
Produktionen av spelet fortlöpte enligt plan under kvartalet
och de mål som satts upp tillsammans med Electronic Arts
uppnåddes.
Under kvartalet rekryterades ett antal personer till projektet
och dessutom anlitades ett antal personer på konsultbasis.
Bland annat är Magnus Högdahl, som är den som har byggt
den spelmotor som Red Lime bygger på, med och slutför
spelproduktionen.
Övriga pågående projekt
Under kvartalet fortsatte utvecklingen av ett nedladdningsbart
spel som tillsvidare är egenfinansierat. Det team som arbetar
med spelet utökades. De personer som tidigare ingick
i det team som arbetade med anpassning och inlärning
av den licensierade Unreal-motorn flyttades i slutet av
perioden över till det ordinarie motorutvecklingsteamet
eller till produktionsteamet som gör det nedladdningsbara
egenfinansierade spelet. Det är ett naturligt steg då Starbreeze
kommande produktionen ska baseras på Unreal-motorn.
Införsäljningen av nya spel fortsatte under perioden.
En handfull personer arbetade dedikerat med detta.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång rekryterades Per Juhlén som
Senior Producer. Per kommer att ingå i bolagets operativa
ledningsgrupp.
Valberedning och årsstämma
Årsstämman i november 2010 beslutade att bolaget
ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter.
Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en
av de tre till röstetalet största aktieägarna samt bolagets
styrelseordförande. Valberedningen inför årsstämman
2010/2011 består av ledamöterna Nicklas Rydje, Johanna
Busk (representant för Sigler & Co Inc.),Tommy Persson
(representant för Peter Törnquist) och Starbreeze
styrelseordförande Peter Törnquist.
Årsstämman 2010/2011 kommer att äga rum den 15 november
2011 i Uppsala. Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för
räkenskapsåret 2010/2011.
Personal
Antalet anställda uppgick per den 30 juni 2011 till 92 personer
(114 personer). Medelantalet heltidsanställda för perioden
uppgick till 94 personer (112 personer). Medelåldern är 31 år
och könsfördelningen är 84 män och 8 kvinnor.
Det föreligger inga aktierelaterade incitamentsprogram i
bolaget. Det finns dock ett personalbonusprogram där upp
till 30 procent av erhållen säljroyalty fördelas till personalen
(inklusive sociala kostnader). Under perioden har personalen
erhållit 0 TSEK (0 TSEK) i royaltybonus.
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Finansiell ställning

Kassaflöde

Redovisnings & värderingsprinciper

Bolaget är per den 30 juni 2011 inte utsatt för någon större
valutaexponering då nuvarande förläggaravtal är tecknat i SEK.

Kassaflödet var -9,5 MSEK (14,9 MSEK) för fjärde kvartalet
och -15,4 MSEK (3,9 MSEK) för tolvmånadersperioden. Under
kvartalet har inga milstonebetalningar för projektet Red Lime
erhållits, vilket överensstämmer med gällande betalningsplan.
Under kvartalet har kortfristiga placeringar minskat med 4,0
MSEK och långfristiga fordringar har minskat med 3,5 MSEK
då hyresgaranti släppts fri.

Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med
IAS 34, Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de principer som tillämpades i
2009/2010 års årsredovisning.

Pantsatta bankmedel som varit säkerhet för hyresgaranti är
frisläppta from juni 2011 och långfristiga fordringar uppgick
per den 30 juni 2011 till 0 MSEK (46,5 MSEK). Starbreeze har
inga åtaganden för dotterbolaget Sidecar 1 AB:s räkning och
dotterbolagets aktier är inte längre pantsatta.
Vid räkenskapsårets utgång uppgick kundfordringar och
övriga fordringar till 19,6 MSEK (2,9 MSEK). 18 MSEK av dessa
fordringar har betalats in i juli 2011.
Per den 30 juni 2011 uppgick likvida medel och kortfristiga
placeringar till 16,3 MSEK (57,2 MSEK). Per den 11 augusti
2011 uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till 29,1
MSEK.
Vid räkenskapsårets utgång uppgick koncernens eget kapital
till 31,5 MSEK (32,7 MSEK) och soliditeten var 65,7 procent
(27,7 procent). Under andra kvartalet genomfördes en nyemission som ökade det egna kapitalet med 23,8 MSEK. Eget kapital
per aktie efter utspädning vid räkenskapsårets utgång uppgick
till 0,04 SEK (0,07 SEK).
Koncernens lån i City National Bank avseende completionbondfinansieringen är till fullo återbetalt per den 31 december
2010. Completionbond-finansieringen ersattes med ett förläggaravtal.

Skillnaden mellan årets kassaflöde och årets resultat förklaras
bland annat av att bolaget erhöll förskott från förläggaren
föregående räkenskapsår vilka har utnyttjats under året. Årets
kassaflöde har också påverkats positivt av en nyemission på
23,7 MSEK och en avyttring av kortfristiga placeringar på 19,7
MSEK. Förutbetalda intäkter har minskat med 22,5 MSEK
sedan den 30 juni 2010.
Investeringar och avskrivningar
Under räkenskapsåret uppgick koncernens investeringar i
materiella anläggningstillgångar till 1,3 MSEK (2,7 MSEK).
Investeringarna avsåg datorer, bildskärmar och övriga
inventarier. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
uppgick till -3,8 MSEK (-4,0 MSEK).
Moderbolaget
Koncernens verksamhet bedrivs i moderbolaget Starbreeze AB
(publ). Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick
till 56,7 MSEK (77,6 MSEK) och resultat före skatt var -25,2
MSEK (-16,6 MSEK). Likvida medel och kortfristiga placeringar
uppgick per den 30 juni 2011 till 16,2 MSEK (56,9 MSEK).
Investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett
med 1,3 MSEK (2,7 MSEK), vilket till största delen utgjordes
av investeringar i datorer och inventarier. Moderbolagets egna
kapital vid räkenskapsårets utgång var 31,5 MSEK (32,8 MSEK).
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För moderbolaget har Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2.2 Redovisning för juridisk person
tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport.
Inga nya eller omarbetade IFRS-regler har trätt i kraft som
förväntas ha någon betydande påverkan på koncernen.
Successiv vinstavräkning
Starbreeze intäktsredovisning bygger på successiv
vinstavräkning, som går ut på att bolaget löpande gör
en prognos av hur mycket internt arbete och hur mycket
externa kostnader som återstår för att färdigställa varje
spelproduktion. Utifrån denna uppskattning kan bolaget
sedan tillgodoräkna sig en viss mängd intäkter under
redovisningsperioden. Befarade förluster i ett projekt
redovisas däremot omedelbart. Det finns osäkerheter i
uppskattningen av exakt hur mycket arbete som återstår
i ett projekt, vilket kan göra det svårt att fastställa en helt
rättvisande vinstnivå under ett enskilt kvartal.
Inkomstskatter
Starbreeze redovisar inte värdet av underskottsavdrag
som en tillgång i balansräkningen. När bolagets framtida
beräknade vinster förväntas bli tillräckligt stabila kommer
en uppskjuten skattefordran att redovisas.
Det ackumulerade skattemässiga underskottet beräknas
per den 30 juni 2011uppgå till 66,2 MSEK.
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Aktien och ägare

Ägare

Starbreeze aktie är noterad på Aktietorgets lista sedan 2000.
Aktien har kortnamn STAR och ISIN-kod SE0000667875.
En noteringspost omfattar 1 aktie. Den 30 juni var aktiekursen
0,14 SEK och det totala börsvärdet uppgick till 105 MSEK.

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Under andra kvartalet genomfördes en nyemission som ökade
antalet aktier med 374 951 478 stycken. Per den 30 juni 2011
var antalet utestående aktier 749 902 956 stycken, med envar
ett kvotvärde om 0,02 SEK, motsvarande ett aktiekapital på
14 998 059 SEK.

Antal aktier

Innehav %

105 976 021

14,1%

Peter Törnquist

40 000 000

5,3%

SIX SIS AG, W8IMY

17 313 303

2,3%

Nordenet Pensionsförsäkring AB

15 454 310

2,1%

Handelsbanken Life & Pension Ltd

11 080 000

1,5%

Nicklas Rydje

10 000 001

1,3%

Hans Johansson

7 500 000

1,0%

Pauli Väliluoto

7 239 000

1,0%

Ludde Ingvall

6 800 000

0,9%

Robur Försäkring

5 959 058

0,8%

Övriga aktieägare

522 581 263

69,7%

Totalt per 30 juni 2011

749 902 956

100,0%

2011-06-30

2010-06-30

Förändring under
räkenskapsåret

-

-

88 264

30 000

-

-

800 000

-

-

-

Michael Hjorth

400 000

350 000

Mikael Nermark

190 000

-

5 550 000

550 000

40 000 000

20 000 000

162 500

81 250

Tommy Persson

-

-

Ursula Bende

-

-

Insiders
Dan Åkhagen
Emma Mellander
Leonard Daun
Mats Alders
Mattias Snygg

Patrik Kärkkäinen
Peter Törnquist
Samuel Ranta-Eskola
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Marknad

Risker och osäkerhetsfaktorer

Marknaden kan grovt delas in i de två huvudkategorierna
konsolspel och nedladdningsbara spel.

För att kunna upprätta delårsrapporter och årsredovisning
enligt god redovisningssed måste företagsledningen göra
bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet
redovisade tillgångar, skulder och intäkter. Faktiskt utfall kan
skilja sig från dessa bedömningar.

Konsolspel
Det produceras allt färre spel av denna typ, men med allt
större utvecklingsbudgetar. Action/adventure-genren för Xbox
360, Playstation 3 och PC har normalt utvecklingsbudgetar i
storleksordningen 20-35 miljoner USD, men det är inte ovanligt
med budgetar på upp till 50-60 miljoner USD. I genomsnitt tar
det cirka 20-40 månader att slutföra ett spelutvecklingsuppdrag av denna typ. Spelen genererar huvuddelen av intäkterna från konsumenter de första veckorna efter lansering. Till
dessa spel släpps ofta nedladdningsbart extramaterial, och
ibland släpps hela spelet för nedladdningsförsäljning i slutet av
livscykeln.
Enligt en rapport från PwC har marknaden för konsolspel minskat de senaste åren från en omsättning under 2008 på 30,7
miljarder USD till 28,0 miljarder USD under 2010. Under 2009
var nedgången 6,1 procent jämfört med året innan och under
2010 var den 2,6 procent. PwC tror dock att marknaden åter
kommer att växa och prognosticerar en årlig tillväxt på cirka 4
procent fram till 2015.
Nedladdningsbara spel
Denna typ av spel säljs via nedladdningsportaler som
exempelvis Xbox Live, Playstation Network och Steam (PC).
Utvecklingsbudgeten ligger normalt i storleksordningen 0,5-4
miljoner USD.
Rapporten från PwC visar att marknaden för nedladdningsbara
spel till skillnad från konsolspel har vuxit markant de senaste
åren från en omsättning på 9,9 miljarder USD under 2008 till
14,2 miljarder USD under 2010. Framöver väntas marknaden
för nedladdningsbara spel fortsätta att växa starkt med en årlig
tillväxt på cirka 15 procent fram till 2015.

Den kortsiktiga resultatpåverkan från valutakursförändringar kan vara positiv eller negativ, beroende på den aktuella
valutaexponeringen från kundfordringar, bankmedel, valutaterminer, etc. På lång sikt leder dock en låg dollarkurs alltid till
att vinstmarginalen påverkas negativt, eftersom Starbreeze då
får en sämre kostnadsposition i jämförelse med amerikanska
konkurrenter.
De största riskerna och osäkerhetsfaktorerna är i förtid
avslutade projekt, projektförseningar och beläggningsglapp
mellan produktioner. Dessa och övriga risker såsom
upphovsrättsintrång, förlust av nyckelpersoner och valutakursförändringar beskrivs i Starbreeze årsredovisning 2009/2010 i
förvaltningsberättelsen på sidan 15 och i not 3.
Sedan årsredovisningen avgavs har Starbreeze genomfört en
nyemission som minskat likviditetsrisken i bolaget. Bolaget
bedömer att nuvarande finansiering är tillräcklig för bedriva
planerad verksamhet under det kommande räkenskapsåret,
2011/2012, oberoende av om nytt förläggarkontrakt ingås eller
inte. Detta utesluter dock inte att bolaget ändå väljer att söka
extern finansiering under räkenskapsåret.
Personalomsättningen har varit större än vanligt under året.
Nyanställd personal och inhyrda konsulter har tagits in för att
säkerställa produktionen av projektet Red Lime.
Projektet Red Lime har utökats, vilket delvis har finansierats
med egna medel.
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Investerarkontakt
Aktuell information om Starbreeze finns på bolagets webbplats
www.starbreeze.com. Det går bra att kontakta bolaget via
e-post: ir@starbreeze.com, telefon: 018-843 33 00 eller post:
Dragarbrunnsgatan 78B, 753 20 Uppsala.
Nästa rapporttillfälle
Årsredovisning 2010 / 2011		

1 november 2011

Årsstämma 2010 / 2011		

15 november 2011

Delårsrapport jul 2011 – sep 2011

15 november 2011

Rapporterna publiceras på bolagets hemsida
www.starbreeze.com.
Uppsala den 25 augusti 2011
Styrelsen
Starbreeze AB (publ)
Detta är information som Starbreeze AB (publ.) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
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Nyckeltal, koncern
2010 / 2011
Q4 (Apr - Jun)

2010 / 2011
Helår

2009 / 2010
Q4 (Apr-Jun)

2009 / 2010
Helår

Nettoomsättning, tsek

12 146

58 336

21 312

82 313

EBITDA, tsek

-3 766

-21 769

4 452

-2 978

EBIT, tsek

-4 670

-25 532

852

-9 574

Resultat före skatt, tsek

-4 646

-24 926

358

-10 478

Rörelsemarginal, %

-38,4

-43,8

4,0

-11,6

Vinstmarginal, %

-38,3

-42,7

1,0

-12,7

Soliditet, %

65,7

65,7

27,7

27,7

Räntabilitet på eget kapital, %

-13,7

-77,6

1,1

-27,6

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

-13,7

-45,8

2,0

-14,3

Kassaflöde per aktie, kr

-0,02

-0,04

0,01*)

-0,10*)

före utspädning, kr

0,04

0,04

0,07*)

0,07*)

efter utspädning, kr

0,04

0,04

0,07*)

0,07*)

Aktiens slutkurs för perioden, kr

0,14

0,14

0,20

0,20

före utspädning, kr

-0,01

-0,04

0,00*)

-0,02*)

efter utspädning, kr

-0,01

-0,04

0,00*)

-0,02*)

före utspädning, st

749 902 956

749 902 956

374 951 478

374 951 478

efter utspädning, st

749 902 956

749 902 956

374 951 478

374 951 478

före utspädning, st

749 902 956

593 673 174

374 951 478

374 951 478

efter utspädning, st

749 902 956

593 673 174

374 951 478

374 951 478

i genomsnitt, st

94

105

112

111

vid periodens slut, st

92

92

114

114

Eget kapital per aktie

Resultat per aktie

Antal aktier vid periodens slut

Genomsnittligt antal aktier

Antalet anställda

*) Historiska nyckeltal har omräknats med det fondemissionselement som uppstått genom den i december 2010 genomförda företrädesemissionen.
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Nyckeltal, koncern

EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar.
EBIT
Rörelseresultat efter avskrivningar.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen.
Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen.
Soliditet
Eget kapital i procent av totalt kapital.
Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter finansiella poster minskad med full skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.
(Räntabiliteten för kvartalet är beräknad på 3 månader).
Räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
(Räntabiliteten för kvartalet är beräknad på 3 månader).
Kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut.
Resultat per aktie
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
Eget kapital
Redovisat eget kapital inklusive 73,7 procent av obeskattade reserver.
Sysselsatt kapital
Totalt kapital minskat med icke räntebärande skulder.					
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Resultaträkning, koncern
2010 / 2011
Q4 (Apr - Jun)

2010 / 2011
Helår

2009 / 2010
Q4 (Apr-Jun)

2009 / 2010
Helår

12 146

58 336

21 312

82 313

5

-

2 855

2 010

Summa intäkter

12 151

58 336

24 167

84 323

Övriga externa kostnader

-2 735

-24 737

-4 169

-28 640

-13 182

-55 253

-15 546

-58 661

-904

-3 763

-974

-3 970
-2 626

TSeK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Personalkostnader
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar
Nedskrivning goodwill

-

-

-2 626

Övriga rörelsekostnader

-

-115

-

-

-4 670

-25 532

852

-9 574

24

885

508

1 037

-

-279

-1 002

-1 941

-4 646

-24 926

358

-10 478

Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt

-

-

-

-

-4 646

-24 926

358

-10 478

-4 646

-24 926

358

-10 478

-

-

-

-

Resultat per aktie före utspädning, kr

-0,01

-0,04

0,00 *)

-0,02*)

Resultat per aktie efter utspädning, kr

-0,01

-0,04

0,00 *)

-0,02*)

Inkomstskatt
Periodens resultat
Periodens resultat hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Ägande utan bestämmande inflytande
Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare under perioden:

*) Historiska nyckeltal har omräknats med det fondemissionselement som uppstått genom den i december 2010 genomförda företrädesemissionen.
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Resultaträkning, koncern
2010 / 2011
Q4 (Apr - Jun)

2010 / 2011
Helår

2009 / 2010
Q4 (Apr-Jun)

2009 / 2010
Helår

Periodens resultat

-4 646

-24 926

358

-10 478

Övrigt totalresultat

-

-

-

-

-4 646

-24 926

358

-10 478

-4 646

-24 926

358

-10 478

-

-

-

-

Rapport över totalresultatet, koncernen TSeK

Summa totalresultat för perioden
Summa totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Ägande utan bestämmande inflytande
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Balansräkning, koncern
TILLGÅNGAR TSEK

2011-06-30

2010-06-30

-

-

5 665

8 102

-

46 490

5 665

54 592

19 588

2 862

6 414

2 553

-

471

6 273

31 763

Likvida medel

10 042

25 407

Summa omsättningstillgångar

42 317

63 056

Summa tillgångar

47 982

117 648

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Datorer och övriga inventarier
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar och övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Derivatinstrument
Kortfristiga placeringar
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Balansräkning, koncern
EGET KAPITAL OCH SKULDER TSEK

2011-06-30

2010-06-30

14 998

7 499

Övrigt tillskjutet kapital

37 540

21 201

Balanserat resultat inklusive periodens resultat

-21 014

4 023

Summa eget kapital

31 524

32 723

Eget kapital
Aktiekapital

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder

-

43 297

Summa långfristiga skulder

-

43 297

3 997

5 671

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12 461

35 957

Summa kortfristiga skulder

16 458

41 628

Summa eget kapital & skulder

47 982

117 648
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Förändringar i koncernens egna kapital,
hänförligt till moderföretagets aktieägare
TSEK
Ingående eget kapital enligt balansräkning per 1 juli

2010 / 2011
Helår

2009 / 2010
Helår

32 723

43 201

-24 926

-10 478

Emission

26 247

-

Emissionsutgifter

-2 520

-

Belopp vid periodens utgång

31 524

32 723

Antal aktier per den 1 juli

374 951 478

374 951 478

Teckning av aktier

374 951 478

-

Antal aktier vid periodens utgång

749 902 956

374 951 478

Summa totalresultat för perioden

Förändring i antal utestående aktier

Starbreeze AB (publ), org.nr. 556551-8932. Dragarbrunnsgatan 78B, 753 20 Uppsala. Tel: 018-843 33 00. w w w.starbreeze.com

15

Kassaflödesanalys, koncernen
TSeK

2010 / 2011
Q4 (Apr - Jun)

2010 / 2011
Helår

2009 / 2010
Q4 (Apr-Jun)

2009 / 2010
Helår

-16 901

-22 643

4 574

-45 066
-513

Den löpande verksamheten
Kassaflöde från rörelsen
Betald ränta

-

-771

-164

Erhållen ränta

-

1 276

-

90

-141

-532

-128

-571

-17 042

-22 670

4 282

-46 060

Betalda inkomstskatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-

-1 334

-427

-2 666

Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga placeringar

4 000

25 892

-

10 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten

4 000

24 558

-427

7 334

-

23 727

-

-

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Minskning av långfristiga fordringar

3 506

3 506

-

-

Ökning av lån

-

-

11 068

42 631

Återbetalning lån

-

-44 533

-

-

3 506

-17 300

11 068

42 631

Periodens kassaflöde

-9 536

-15 412

14 923

3 905

Likvida medel vid periodens början

19 614

25 407

10 415

21 638

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kursdifferens i likvida medel

-36

47

69

-136

Likvida medel vid periodens slut

10 042

10 042

25 407

25 407

Summa disponibla likvida medel

10 042

10 042

25 407

25 407
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Resultaträkning, moderbolag
2010 / 2011
Q4 (Apr - Jun)

2010 / 2011
Helår

2009 / 2010
Q4 (Apr-Jun)

2009 / 2010
Helår

12 146

56 731

21 361

77 585

5

-

129

-

Summa intäkter

12 151

56 731

21 490

77 585

Övriga externa kostnader

-2 715

-23 345

-4 628

-24 190

-13 182

-55 253

-15 546

-58 661

-904

-3 763

-974

-3 970

TSeK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Personalkostnader
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Nedskrivning aktier i dotterbolag
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Periodens resultat

-

-257

-

-78

-4 650

-25 887

342

-9 314

24

678

125

33

-

-

-1

-323

-

-

-7 030

-7 030

-4 626

-25 209

-6 564

-16 634

-

-

-

-

-4 626

-25 209

-6 564

-16 634
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Balansräkning, moderbolag
TILLGÅNGAR TSEK

2011-06-30

2010-06-30

5 665

8 102

200

200

-

3 483

5 865

11 785

18 094

232

30

1 816

1 490

856

Materiella anläggningstillgångar
Datorer och övriga inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6 414

2 553

Kortfristiga placeringar

6 273

31 763

Likvida medel

9 909

25 099

Summa omsättningstillgångar

42 210

62 319

Summa tillgångar

48 075

74 104

Starbreeze AB (publ), org.nr. 556551-8932. Dragarbrunnsgatan 78B, 753 20 Uppsala. Tel: 018-843 33 00. w w w.starbreeze.com

18

Balansräkning, moderbolag
EGET KAPITAL & SKULDER TSEK

2011-06-30

2010-06-30

Aktiekapital

14 998

7 499

Reservfond

21 201

21 201

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Övrigt fritt kapital

20 484

20 740

Periodens resultat

-25 209

-16 634

31 474

32 806

1 038

1 397

154

284

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

2 959

4 156

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12 450

35 461

Summa kortfristiga skulder

16 601

41 298

Summa eget kapital & skulder

48 075

74 104

2011-06-30

2010-06-30

Pantsatta bankmedel

-

3 483

Pantsatta aktier i Sidecar 1 AB

-

100

Ansvarsförbindelser

-

-

Ställda äkerheter & ansvarsförbindelser TSEK
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Granskningsrapport

Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogad bokslutskommuniké för perioden den 1 juli 2010 till den 30 juni 2011 för
Starbreeze AB (publ). Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna
bokslutskommuniké i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna
bokslutskommuniké grundad på vår översiktliga granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning
av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att
göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS
och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss
att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad
slutsats grundad på en revision har.
Grundad på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den
bifogad bokslutskommuniké inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34
samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Uppsala den 25 augusti 2011
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Leonard Daun
Auktoriserad revisor
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