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Första kvartalet 2017 i sammanfattning
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Företagets näst bästa försäljning i antalet sålda abonnemang för ett kvartal någonsin.
Totalt såldes 820 370 abonnemang under kvartal 1, en ökning med 209 % jämfört med
första kvartalet 2016 (Q1 2016: 265 839).
Distributionskanalen har återställts genom teknisk integration av tidigare operatörer för
att säkerställa framtida intäkter, baserat på regulatoriska krav som i sin tur påverkar hur
tecknande av abonnemang går till i flertalet av länderna där våra kunder befinner sig.
Från och med detta kvartal redovisas Ambientmedia som ett intresseföretag och ingår inte
i koncernredovisningen. Utvecklingen av Ambientmedia redovisas som resultatandelar från
intresseföretag i resultaträkningen. Nettoresultatet om -0,3 MSEK består av Mavshacks
andel av Ambientmedias vinst om 0,2 MSEK och Goodwill avskrivning om 0,5 MSEK.
Nettoomsättningen för kvartalet var 5,2 MSEK (Q1 2016: 4,7). Försäljningen från
medieplattformen fortsatte att växa under kvartalet och uppgick till 5,2 MSEK (Q1 2016:
2,5). Vi ser fortsatt att den största volymen abonnemang utgjordes av dagsabonnemang
sålda i Kuwait och Förenade Arabemiraten där abonnenterna använder sin mobil som
betalningsmedel.
Mavshack har under kvartalet ingått avtal med T-Pay gällande ”Direct Carrier
Billing” (DCB) för Viva Bahrain och integrationen genomfördes under kvartalet.
Anledningen till detta är, som tidigare kommunicerats, att Intigral slutar tillhandahålla
tjänsten och som en följd av det har det strategiska partnerskapet med Intigral sagts upp.
Resultat efter skatt uppgick till -2,5 MSEK (Q1 2016: -6,0). Kassaflödet från den löpande
verksamheten fortsatte att förbättras jämfört mot tidigare kvartal och uppgick till -2,0
MSEK för perioden (Q1 2016: -3,8 MSEK).

Nyckeltal koncernen

Rörelsens intäkter(tkr)

Kv. 1 2017

Kv.1
2016

Kv. 4 2016

ÅR 2016

ÅR 2015

5 188

4 651

8 303

24 022

11 212*

Nettoresultat (tkr)

-2 468

-5 996

-10 227**

-23 092**

-59 225

Balansomslutning (tkr)

34 173

78 746

34 660

34 660

78 746

Eget kapital (tkr)

25 308

72 633

23 842

23 842

66 191

74

82

69

69

84

Nettoresultat per aktie
(kr) före utspädning

-0,02

-0,03

-0,07

-0,18

-0,79

Nettoresultat per aktie
(kr) efter utspädning

-0,01

-0,02

-0,05

-0,12

-0,60

Soliditet (%)

*) Inkluderar en en-gångs post om 3 MSEK från omförhandlingen av innehållsavtal som ägde rum i kvartal 4 och där den
aktuella nettoskulden förhandlades bort och där detta värde redovisades som en övrig intäkt (se not 2 i Bolagets
årsredovisning 2015 för detaljer).
**) Inkluderar en en-gångs post om-7,6 MSEK från försäljning av Ambientmedia aktier samt om klassificering från
dotterföretag till intresseföretag. Förlusten redovisas som avskrivning av immateriella tillgångar om 5,3 MSEK samt övrig
rörelsekostnad om 2,3 MSEK.

Mavshack
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig
via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det
största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande
innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.
Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform. Mavshack AB (publ) är listat på
Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om
bolaget finns på www.mavshack.se
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VD har ordet
Bäste Aktieägare,
Det här är det första kvartalet som kommenteras av mig. Jag gör en kort rekapitulation över kvartal 1
och kommer sedan framförallt fokusera på stundande aktiviteter.
Det första kvartalet 2017 resulterade i en försäljning på 820 370 abonnemang vilket innebär den näst
högsta abonnemangsförsäljningen i Mavshacks historia. Det anmärkningsvärda är att vi parallellt
jobbat med att på nytt integrera de telefonoperatörerna vi hade anslutna vid årsskiftet t, det innebär
att försäljningen nästan uteslutande skedde till existerande kundbas. Försäljningen är 209 % upp
mot samma period förra året, vilket är mycket glädjande. Jag inser att processerna vid integrationer
är långa och beroende av kommunikation och tillgänglighet hos samtliga parter. Ni kan jämföra det
med att fläta hår och enbart ha kontroll över en av hårtofsarna. Resultatet blir fantastiskt, men det
är omöjligt att lyckas göra en fläta på egen hand.
Vi kommer fortsätta på inslagen väg, att integrera fler telefonoperatörer till vår plattform är högsta
prioritet, vilket i princip innebär att vi ger samtliga potentiella kunder i mellanöstern enklare tillgång
till vår tjänst. Vi har just nu flera strategiska samarbeten på gång med telefonoperatörer på nya
marknader för fortsatt tillväxt. Närmast på tur står redan kommunicerade Ooredoo i Kuwait, Oman
och Qatar där integrationerna fortlöper enligt plan.
I samband med detta kan det vara lämpligt att nämna vår kommande expansion i Saudi Arabien, där
vi har avtal skrivet med Gulf Digital Media W.L.L (ett dotterföretag till Saudi Telecom Company)
sedan sommaren 2016. Vår samarbetspartner vid integrationen är Intigral, som tidigare meddelat oss
att de kommer upphöra med ”Direct Carrier Billing”. Det vill säga, den tjänst vi utnyttjar för våra
kunder att smidigt kunna betala och nå mavshack.com. Vi är fortsatt aktiva med att finna en ny
partner för detta samarbete (och även andra) och återkommer med information så snart vi har
något nytt att meddela. Saudi Arabien är fortsatt en viktig marknad för oss.
Något jag upptäckt under den korta tid jag varit på plats hos Mavshack AB är att jag upplever att vi
har kapacitet att utnyttja vår plattform, resurser och kompetens mer än vi gör idag. Inom vår
verksamhet har vi tre rörelsedrivande bolag där vi, i princip, endast kommunicerar om Mavshack
Movies. Min ambition är att inom kort presentera nyheter gällande våra andra bolag, vilka jag tycker
har stor potential att bidra till lönsamhet för koncernen.
Ett första steg i att bredda vår affär och finna nya intäktsströmmar är vårt avtal gällande
engelskspråkiga ljud- och e-böcker, där vi får tillgång till en stor katalog litteratur där vi har
möjlighet att ge våra kunder något mer än enbart film. Engelska är ett språk som används mycket av
såväl Filippiner som Indier. När vi introducerat dessa i vår befintliga plattform har vi både video- och
ljudinnehåll till ett marknadsmässigt konkurrenskraftigt pris för våra kunder. Avtalet är av enkel
karaktär och baseras på att ersättning utgår om vinst uppstår.
Vi utreder vidare i dagsläget tre ytterligare spår med anledning av denna katalog. Det första är om vi
vill skapa en plattform för ljud. Vi har tekniken som krävs och all struktur för att på ett
kostnadseffektivt sätt marknadsföra och sälja den över hela världen. Det andra spåret är att
konvertera litteraturen till Tagalog och andra språk lämpliga för vår kategori kunder via
AmbientMedia där vi kostnadseffektivt kan producera egna ljud- och e-böcker. Ett tredje, avslutande
spår är att jobba mot utbildningsspåret, där vi jobbar med ett businesscase för framförallt studier i
engelska kopplat till den katalog vi fått tillgång till.
Vi kommer även inom kort genomföra ”Mav_hack 1.0” i egen regi (3/6). Det är vår första hackathon
där vi har för avsikt att ta hjälp av engagerade och utvecklingsinriktade talanger för att se de
möjligheter som finns för Mavshack på nya sätt. Vi kommer självklart att erbjuda några konkreta
utmaningar som handlar om ljud- och e-böcker samt streaming av video, men även lämna
spelplanen öppen för ytterligare goda idéer. Vi ser givetvis med spänning fram mot den aktiviteten!
Jag vill avsluta med att rikta ett tack till alla er för det engagemang jag upplever runt Mavshack AB
(publ). Det är härligt att så många värnar om vår framtida framgång!
Tommy Carlstedt,
VD Mavshack
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Verksamheten
Användare
Mavshacks huvudmålgrupp består av den filippinska och indiska diasporan. Det finns även användare
på de inhemska marknaderna trots att bolagets marknadsföring primärt fokuserat på diasporan från
Filippinerna och Indien. Användarna i den filippinska diasporan i Mellanöstern köper framförallt till
dagsabonnemang som förnyas automatiskt via deras mobiltelefonabonnemang.
Omsättning och resultat (jämf. med f.g. kvartal)
Försäljningen under Q1 2017 (jan-mar) uppgick till 5,2 MSEK (8,3), varav 0,0 MSEK (2,3) är hänförlig
till Ambient Media som konsolideras från och med juli 2015 fram till december 2016. Försäljningen
från medieplattformen var under kvartalet 5,2 MSEK (6,0). Den största volymen är dagsabonnemang
som säljs i Kuwait och Förenade Arabemiraten (UAE) genom en teknisk integration (API) med stora
Telekom bolag där abonnenterna använder sin mobil som betalningsmedel. Detta har visat sig vara
ett prismässigt attraktivt, enkelt och användarvänligt sätt att använda Mavshacks medieplattform
för framförallt filippiner i dessa länder. Under kvartalet har myndigheten i Förenade Arabemiraten
("UAE Telecom Regulatory Authority") ändrat reglerna för hur företag kan ta betalt för sina tjänster
via abonnentens mobiltelefonabonnemang. Detta påverkade försäljningen negativt under periodens
senare hälft.
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2,2 MSEK (-9,9). En stark kostnadskontroll är fortsatt
prioriterad tills Mavshacks finansiella position tillåter en annan prioritering.

Finansiell ställning (jmf. med f.g. kvartal)
Likvida medel uppgick till 0,0 MSEK (0,3). Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 25,6 MSEK
(34,7) i koncernen vilket ger en soliditet om 74 % (69 %).
Moderföretaget redovisar ett eget kapital vid periodens slut om 36,5 MSEK (32,9) vilket ger en
soliditet om 89 % (72 %).
Framtidsutsikter
Bolagets planer för 2017 är att fortsätta expandera, vilket bland annat sker i Mellanöstern.
Målsättningen är att nästa lansering kommer att ske med ett företag inom Ooredoo Group.
Målsättningen är att använda de erfarenheter som erhållits vid implementeringen med Etisalat, Du
och Viva i Bahrain, Kuwait och Förenade Arabemiraten.
Rapport från styrelse och VD
Styrelse och verkställande direktör intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av Mavshacks
finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och säkerhetsfaktorer som
Mavshack står inför.
Revisorns granskning
Delårsrapporten har inte varit föremål för revisors granskning.
Redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med den 1 januari 2014 tillämpar koncernen/företaget BFNAR 2012:1. Delårsrapporten har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Risker och osäkerhetsfaktorer
Mavshacks väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i det prospekt som upprättades i
samband med den företrädesemission som genomförts under första halvåret 2015. Prospektet finns
att hämta på bolagets hemsida. Inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer bedöms ha
tillkommit.
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Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport 2 för räkenskapsåret 2017 publiceras den 30 augusti 2017.
Stockholm 28 april 2017
Mavshack AB (publ)
Styrelsen
För mer information kontakta:
VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
Alt
CFO Per-Olov Östberg, telefon 08-12 45 17 90
ir@mavshack.com
Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.
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Sammanfattning per period – Koncernen

Resultat per aktie
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Resultaträkning – Koncern
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Balansräkning – Koncern
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Balansräkning – Koncern
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Koncernens förändring i eget kapital

Kassaflödesanalys – Koncernen
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Resultaträkning – Moderföretag
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Kassaflödesanalys – Moderföretaget
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