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Mavshack delårsrapport 1 juli – 30 september 2016
Tredje kvartalet 2016 i sammanfattning
•
Rekord i antalet sålda abonnemang för ett kvartal, totalt 627 773 abonnemang såldes under
kvartal 3, en ökning med 84 % jämfört med andra kvartalet (Q2: 341,358) vilket också var fler
abonnemang än i kvartal 1 & 2 tillsammans (Q1+Q2: 607,197).
•
Introduktion av direktsänd sport (LIVE SPORTS) och lansering av en 24/7 TV Kanal för internet
anslutna enheter i USA och Kanada. Detta gjordes möjligt genom att utnyttja
emissionsgarantin från Abara Equities i en riktad nyemission som tillförde 7,3 MSEK i likvida
medel.
•
Distributionskanalen breddades genom en teknisk integration med Viva Kuwait, en av de större
mobiloperatörerna i Kuwait. Integrationen har i allra högsta grad bidragit till antalet sålda
abonnemang i regionen då både antal abonnenter och antalet sålda abonnemang visar
lovande tillväxttakt.
•
Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 6,3 MSEK (Q2: 4,7) varav 2,2 MSEK (Q2: 2,2) är
hänförlig till konsolideringen av Ambient Media. Försäljningen från medieplattformen fortsatte
att växa under kvartalet och uppgick till 4,1 MSEK (Q2: 2,5 m). Den största volymen
abonnemang utgjordes av dagsabonnemang sålda i Kuwait och Förenade Arabemiraten genom
programmeringsgränssnitt (API) med större telefonoperatörer där abonnenterna använder sin
mobil som betalningsmedel. Detta har visat sig vara ett prismässigt attraktivt, smidigt och
användarvänligt sätt att använda Mavshacks medieplattform.
•
Totalt 15,258 nya registrerade abonnenter under kvartalet(Q2: 17,947) varav 83 % (64 %)var
betalade.
•
Resultat efter skatt uppgick till -3,3 MSEK (Q2: -3,5). Kassaflödet från den löpande
verksamheten fortsatte att förbättras jämfört mot tidigare kvartal och uppgick till -1,1 MSEK
för perioden (Q2: -2,0).
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*) 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).

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 Bankaktiebolag. Mer
information om bolaget finns på www.mavshack.se
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VD har ordet
Bäste Aktieägare,
Det tredje kvartalet 2016 försäljning om 627 773 abonnemang resulterade i den högsta
abonnemangsförsäljning i Mavshack historia. Det bör noteras att det tredje kvartalets försäljning
överstiger kvartal 1 och 2 tillsammans.
Den ökade försäljningen är hänförlig till en blandning av Mavshack förbättrade innehåll med bland
annat direktsänd sport och vår ökade närvaro i Kuwait tillsammans med de förbättrade
marknadssatsningar som genomfördes i perioden. Vi förväntar oss att upprätthålla denna tillväxt
genom de åtgärder som vidtagits mot samma riktning i syfte att överträffa det tredje kvartalets
siffror för det kommande fjärde kvartalet 2016.
Jag vill även kommentera vår möjlighet, med Ambientmedia i vår bolagsgrupp, att producera eget
material exklusivt för vår egen media plattform. Detta är något jag personligen attraheras av och
som vi börjat förbereda med målsättning att presentera under det fjärde kvartalet i år. Vi försöker
kontinuerligt att, med hjälp av lärdom från våra abonnenters beteenden, löpande förbättra
innehåller i vårt mediebibliotek.
När det gäller nya marknader, har vår erfarenhet konsekvent visat att den bästa metoden för att
säkra ytterligare abonnenter i vår målgrupp är genom att tekniskt integrera med större telekom
bolag i länder där vår målgrupp är tillräcklig. Att erbjuda dagliga abonnemang genom ett
applikationsprogrammeringsgränssnitt ("API") med regionala mobiloperatörer tillåter användaren
att prenumerera och avbeställa sin prenumeration på daglig basis med hjälp av sitt abonnemang
eller kontantkort hos aktuellt telefonbolag. Flexibiliteten av att ha en möjlighet att aktivera eller avaktivera sin prenumeration på daglig basis uppskattas av abonnenten där abonnenten är beredd att
betala en premie för denna flexibilitet i förhållande till priset på ett månadsabonnemang. Det är
därför viktigt för oss att fortsätta integrationen med fler telekombolag utöver de fyra bolag som idag
täcker tre länder (Förenade Arabemiraten, Bahrain och Kuwait). Saudi Arabien har varit planerat
sedan en tid men har blivit försenat till kvartal fyra. Vi för även en dialog med ett stort telekom
konglomerat i mellanöstern som gör det möjligt för oss att erbjuda denna funktionalitet till
abonnenter i Oman och Qatar, som båda har en betydande befolkning av filippiner, samt ytterligare
adressera fler abonnenter i Kuwait.
Avseende vår medieplattform så gör vi för närvarande en genomsyn och uppgradering av nuvarande
teknik. Detta för att förbättra upplevelsen för våra abonnenter som konsumerar innehåll samt
underlätta för vår personal att hålla vårt mediebibliotek uppdaterat samtidigt som
marknadsföringen av nytt innehåll kommer att bli mycket mer effektivt. Den uppgraderade
plattformen håller på att beta testas och kommer att lanseras under det fjärde kvartalet 2016.
Med hänvisning till mina två tidigare VD brev har våra aktiviteter för de tre första kvartalen 2016 varit
fokuserade på fastställande av de fundamentala byggstenar som behövs för att skapa en växande
verksamhet. Vi ser nu effekten av dessa genom vår ökade försäljning. Kvartal tre var ett tydligt kvitto
på detta och vi ser inga tecken på att vår tillväxt ska avta. I detta avseende är viktigt med ert
fortsatta stöd när vi ökar vår takt i de aktiviteter vi planerat för att testa ytterligare områden för
stadig tillväxt och expansion.
Rainier David,

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 Q3 2016 (juli-september) uppgick till 6,3 MSEK (4,7), varav 2,2 MSEK (2,2) är
hänförlig till Ambient Media som konsolideras från och med juli 2015. Försäljningen från
medieplattformen fortsatte att öka och uppgick under kvartalet till 4,1 MSEK (2,5). 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.
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -3,4 MSEK (-3,4). 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 1,5 MSEK (1,3). Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 62,5 MSEK
(57,9) i koncernen varav 31,8 MSEK (32,3) är hänförligt till minoritetsintressen vilket ger en soliditet
om 85 % (79 %).
Moderföretaget redovisar ett eget kapital vid periodens slut om 47,6 MSEK (41,4) vilket ger en
soliditet om 81 % (73 %).
Framtidsutsikter
Bolagets planer för 2016 är att fortsätta expandera, vilket bland annat sker i Mellanöstern.
Målsättningen är att nästa lansering kommer att ske i Saudiarabien, ett land där det bor fler
utlandsboende filippiner än i Förenade Arabemiraten där Mavshack lanserades andra halvan av 2015.
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 4 för räkenskapsåret 2016 publiceras den 24 februari 2017.
Stockholm 28 oktober 2016
Mavshack AB (publ)
Styrelsen
För mer information kontakta:
VD Rainier David, 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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Balansräkning – Moderföretag
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Moderföretagets förändring i eget kapital

Kassaflödesanalys – Moderföretaget
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