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Faststiillelseintyg

Undertecknad styrelseledamot I Mavshack AB (publ) intygar h6rmed dels a[ denna kopia av
arsredovisningen overenssliimmsr med originalel, dels att resullat- och balansrekningen samt
koncemresultat- och koncembalansrakningen faststiillb pa odinarie arsdemma . Stdmman
b€sl6t ocksa at godkenna styrelssns fOrslag till resultatdisposition i moderforetagat

Ort och dalum
Stockholm

I,

Styrelseledamot
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F6rvaltningsberaffelse

Allmiint om verksamheten
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ModerbolagBt

Moderbolaget Mavshack AB (publ) med sete i Slockholm badriver handel och distribution av digital
media samt darmed forenllg verksamhet. Bolagel er moderbolag i mediakoncemen Mavshack som ar
vsrksamt inom lT-branschen.

Koncernen

Mavshack-koncemen bestar idag av 7 r6relsedrivanda bolag. Mavshack AB (publ), Mavshack Movles
AB, 24hTech lntemational AB, lPmovers AB, Your lT AB, RecapturB AB, lPmovers [T Private Ltd samt
intressebolaget Ambient Madia lntsmational Ltd som 5gs till 5070.

Mavshack Arvaddsledande inom sitt omrede, det vil siga att erbjuda lokalt innehill globall lngen
konkurrent har sA brett utbud som mavshack.com. Bolagsts hemsida er tilbanglig globall och en
no.mal dag har sidan anvendare fran fler en 80 lgnder.

VD har ordet

Under aret harjag arbelat intensivt med hre parallella spir, dessa ar att dela upp ve*samheten
tydligare i en B2B-€nhet samt en dsl som jobbar mot B2C. Bakgrunden ar attjag vill att vi ska bredda
va, ve*samhet :nom lT samt att utnyttja de tjinster och produkter vi redan skapat pA ett betfe satl
2019 gav Werligare b€vis pa att vi fortsatter pA den inslagna v6gen. Mavshack f6rvarvade Your tT och
R6captielT f6r att sErka vAr BzBaffer och drev fram ett enedangtat samarbete med GMA f6r att
utveckla vAr B2ev6*samhet (mavshack.com). Med anledning av att f6rtydliga vart erbjudando
ytterligare, genomfordes samtidigt en omskuKurering av var corporatesida (mavshack.se), for aU d€n
bafire ska 6verensslllmma med gruppens olika ve*samhetsinriktningar. Som den sBr ut nu er den
relevant f6r vera investerare men aven fdr kunder och framtida samarbetspartnsrs,

Fdr att genomf6ra Mavshacks forverv fattiade styrelsen beslut om att genomfora en ioretadesemlsslon
vilken jag och teamet jobbado intensivt med under stone delen av irel Bakgrunden till att processen
blev lang och utdragen var Finansinspekliooens endrade regler under sommaran. Genom denna
pmcess tappade vi viktig fart och 6ven ekonomisk kraft da den tAnKa marknadsforingen fick ge vika
f6r ranlekoshader f6r lAn vid linansiering€n av f6rv6rvet av Your lT.

En annan milstolpe ar ldigare namnda samarbete med GMA som lansarades under varen 2019.
Samarbelet er banbrytande dA vi far tilEang tlll innehall pa var platform dar vi botahr genom att dela
framtida intiilder mellan varandra- Tidigaro affarsmodBller bygger pA sk. minimigarantier, dvs. att
Mavshack har fAf sE risken och hoppats at fa tillbaka investeringen i framtiden. Det nya settet
minskar riskema f& nsgativa kassafloden g6nom invest€ringar i innehall. I Mavshacks samarbete med
GMA ansvarar M for drifl ocfi undefiall av plattorman (mavshack.com) och GMA ansvarar fdr
innehallet samt marknadsfodngen av deras erbjudanden. GMA-produKen ar selaKivt riklad mot mer
mogna marknader en Mavshacks egna eDjudande, vilket gdr att konkurensen och kraven 6r hArdare.
Mavshacks platfform 96r GMA'S anvandaG mojlighet att fA tillgang utbudet vla mobil och hemsida.
Under erel har aven Canada inkluderats i lSndema der vi dislribuerar GMA'S lenster.

Vid sidan av organisk ti vaxt och konunuerlig rekrytering kommerjag under2020 for6atta att soka
efter uppkopskandidat8r bede i Svedge och utomlands fdr att vixa bAde inom B2B och B2C.

Resultatmessigrt ar vi fodsat inte imd utan 96r fodust for 2019, men det linns en plan med klar malbild
fiir tiltuaxt, posilM kassafldde och darefter lonsamhet f6r gruppen.

Tommy Carlstedt, VD
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Utveckling av f6retagets verksamhet, resultat och st6llning

Koncem (tk)
n1g-1231 2018-12-31 2017-12-31 2A1612-31

2(30)

201U12-31
R6elsens intakter
R6relseresullal
Resultat eftea finansblla poster
Ba lansomslulning
Soliditet, %
Kassalikvid:tet, %

680
-13 902
-2'l 729
57 704

56
57

24 U7
€ 797

-t0 tz
38 046

84
129

11 212
{9 913
-59 321
78746

84
62

22 414
-2 092
-9 0'19
39 269

79
74

24V4.
-na3a
-2295,3
3,1660

e9
46

FOr definitioner av nyckeltal, se not 21 .

Resultat och stiillning
lnteKer under2019 uppgick till 26,6 mk (24,6 mk). lntilklema 6kade under2019 tillfoljd av forvarven
av Recapture lT AB och Your lT AB. Inulktema fr5n mavshack.com ha, fortsatt att minska fran
toregaende er vilket kan bero pa att bolaget inle gjort nAgon marloadsforing och kostnadema for
streamingverksamhet ar svara att minska i takt med inEklsbor$all . Arbotet fottsetter med att sa 6ver
den fasta koshadsmassan. Rdralseresultatet for 2019 uppgick till -13,9 mkr (€,8 mko.

Modertarctag (tkt)
201*12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

ffi
R6relseresullal -520
Rasultat ef,er fmansiella poster -8 791
Balansomshrtning 8II571
Sotdilet, % 73
lGssafikviditet, % 58

-270r
127

.a2,4
*211

90
4

1208
-1312
-1 s22
49 s23

96
17

446
-3 483

-17 496
45 707

72
55

Fda
rcse,yer

2 802
-8 763

s9 408
54 548

76
32

Fdr definitioner av nyckeltal, sa not 21 .

Moderl6rstjagets vsrksamhet er av tdrvaltande ka.akuir. Omsettningen beslaa ti:l huvuddelen av
struklurkoslnader till dotterfdretag. Bolagets koslnader hanfor sig tillftirvaltningskostnader f6r att mota
de kav som stAlls pa ett bolag som ar noterat pa Nasdaq First North Gtowth Market.

Bolaqet har under aret gBnomfort I nyemission om totalt 21,9 mkr (11,4 mkr) efler
emissionskostnader. Totala antal€t aklier vid periodens utgeng uppglck till 418 455 876 stycken.
Moderforetaget har vid behov finansieral ds rorslsedrivande dottsrfdrelagen via akteegarlillskott vilka
undsr aret har redovisats som aktier i dotterroretag. Bolagets soliditet ar per balansdagen 73% ( 90%)
samt bolagets kassalikviditBt som er 58% (454%) per balansdagen. Bolagets likvida medel uppgick vid
periodens slut till 0,0007 mk (0,009 mkr).

Aldie- 6vefuurs-
fond Summa

Md Arets b6rjan
Nyemission
lnbet ej reg akliekap
Emissionskoslnad
Arets rcsullat
lrets omrikningsdifferens
VId irets slut

180 249 981
15 906 863
2 110 6s3

-177 517 524 32 065 790
26 308 464

2110 653
-5 942 36s

-22000 631
-12 650

-5 942 36s

-12 65{l

39 734 934 19A2 197 -183 472 539 32 529 251

Ftirindring eget kapital

2S &13 333
'10 401 601
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ARie-
kapilal

Overturs-
fond

Balanserat-
resultat

Arats-
,esurlaf

Totalt
eget kapital

ModerfrreE,ga,
Vid ArBts borjsn
Nyemissio,)
lnbet e,i regist erat aktrhkap
Emlsslonskoslnad
Omf av fg ars resultat
Arels resultat

Vid arets slut

29 333 1t3
10 401 601
2 110 653

180 249 980 -150 538 130
15 906 863

-5 942 36s
-8 203 979

4 203 979 50 84 t 204
26 308 464

2 110 653
-5 942 365

8 203 979
-8 790 879 -8 7S0 879

V6sentliga hdndelser under rakenskapsar€t samt efter rakenskapsarets utgang

Under riikenskapsiret

- OmsAttning for mavshaclccom (B2C) uppgick till ca 6,9 (15,9) MSEK och sAldo ca 740 000
abonnemang.
- Omsettning fdr Mavshacks B2B del uppgick lill ca 24 (9,9)' MSEK
- Recapture AB och Your lT AB forvervas.
- Samarbete med Trus North inleds vilket inn€ber aft mavshack,com's ptodukter saljs 6ver disk t ex i
Singapore och Hong Kong.
- Lansering av Telrnaro lokalt pa mavshackcom i Filipinema.
- Foretradesamission i Mavshack genomf6is.
- Lansering av en lredjo streamingqanst via 24h Tech, Slknixcom
- Mavshack inger samarb€te mad det ledande lilipinska mediabolaget GMA. Fren och mBd aptil 2019

kommer Mavshack distribuera GMA'S te int€mation€lla kanalsr GMA Pinoy TV, GMA Life ry och
GMA News TV lntemational och aven premium VoD-contenl p, mavshack.com.

- Ambientrnedia redovisas som Btt intresseforetag och ingAr inte i koncemredovisningen.
Utvec*lingen av Ambienttnedia rsdovisas som resultatandetat fren intresseforetag i
rBsultabeknlngen.

'Nyf6rverdade bolagen Your tT och Recapture finns lnt6 med i foregiende Ars siffror.

Efler rakenskapsaret

- Foretridesemission i Mavshack AB (publ) stElngs ijanuari 2020.
- Mavshacks sama$ete med GMA Network utokar och lanserar GMA Pinoy Pack och GMA On
Demand i Kanada- Kanada ar en viktig marknad fdr Mavshack de det 5r et foEta steg in pa den
Nordamerikanska marknaden med en stor

Filipinsk diaspora.

ViKiga ftirhillanden

Vid bolagsstamma den 24 maj 2019 €rholl styrelsen ett bemyndiganda, enligt vilket styrelsen eger riitt
att vid et eller flera li fallen under tiden intill nesta eFsulmma iatta beslut om okning av aKiekapitralet
genom nyemission av aktier och,/ eller emittering av konvertibler. Oetta innebar mojlighel ffi styrelsen
att med awikelse frSn aKieegamas loretedesratt till teckning utge aktier och/Bller emitlera
konvertibler i syfre att Mavshack ska kunna anskatra Bller mojliggora anskaffning av rorelsekapital f6r
expansion eller forBlags{orverv, Det totala antalet nyemitterade aktlsr tillsammans med anlalet aKier
som emitlerad€ konvertibler berattigar till ska sammanlagt uppga till hogst 100 000 000. Av dessa 5r
99 632 351 aktier tecknade och registrerade i aktjeboken per den 31 december 2018.

Mavshacks aktier handlas pA First North sedan den 16 iuni 2014. Mavshacks aKier har tidigare
handlats genom AktieTorgel

(
I

41 845 587 198 t56 6r[t .154 684 474 3790879 5U 077
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AKien

Ceditied Adviset

Erik Penser Ban kakliebolag
Box 7405
103 9 ! Stockholm

Aktiens kortnamn pe First North: MAV
lslN-kod f6r aktien som handlas pa First North: SE0005992419
Bolagets aKiebok fors av Euroclear Sweden AB
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AgarstruKur

Per den 30 december 2019 uppgick antalet aldieagare till3 376 sL Storsta egama i
forvaltarforteckningen (fran Eurodear) per 201 9,12-30.

F6rse anza Pension
Anlal a4ier
JO 8,82

3,37
2,',t1
1,58
135
1,02
0,84

K Hasslert AB
Jesper Aberg
Nordnet Pensionsforseki.g AB
Kje Eriksson Pats
David Wiberg
Robert L6vst 0m
Tolalt, sldrsia egama
Tolalt, 6wiga dgare

Totalt alla {gare

802348r''6
338 221 030

418 455 876 100

F6rvdntad framtida utveckling samt vasentliga risker och osakerhetsfaktorer

Koncem

Tillvaxtmtijligheier

Mavshacks strategi er att skapa en solid grund av intAktsrf6r fortsatt mojlighet lill globaltillvext genom
att fokusera pa foljande grundpelare:

Stabila in6kter dver lid

Genom sekersliillandet av kompetens och kundrelationer 6ver tid skapas f6rutsattningar f6r att
abrinvestera i egna dotterbolag for att uppna havstang fdr intiiHema. Mavshack har i dagsEget sju
rorelseddvande bolag som genererar intiikter. F6,e!ag6t kommer investera i samlliga av dessa.
Malsettningen ar att generera intakter som 96r del mojligt att investera resurs€r i marknader med
hogst potential till global tillvext.

Tekni€k utvackling och kostnadseffektiva l,sningar

Vorksamhetan baseras till stor del pA kostnadseifeHiviteL Vi arbotrar dagligen f6r att finna smarlare
losningar f6r var steamingve*samhet. Vi kommer fortseth arbsta pe de$a seflet framgenl Vi ser
dver vera kostnader fdrknlppade med exempelvis Akamai. Amazon och gallande egon utveckling kan
Mavshack erbjuda infrastruktur for kunden samtidigt som bolaget kontinuerligt uppdaterar webbplalser
och appar l0r bgsta mtlilila anvandarupplevelse.

I
I

aq:
14 12't 399
I 812 000
6 599 183
6 050 000
4 259 000
3 500 000

19,19
80,81
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Smada investeingar der mdilighet till hevs$ng existear

Mavshack spelar en aKiv roll pa sina marknader for at fdrendra konsumsntamas sgtt a[ konsumera
r6.ligt innehall. Dst gdr vl genom samarbeten med lokala padners och distributorer parallellt med att vi
ar aktiva inom digital marknadsforing, Bolagets produKor ska vara konkurensmassigt prissatta dgr
anvandaran ska uppleva att man far vSrde f6r pengama samtidigt som lokala partners och distibutorer
ska ha moillghet aU $ena pengar eller anvenda produktan i promotion-syfle. F6r bolaget 6r det i dag
viKigt att stora volymer nar anvandara da bohg€t upplever att det 5r Ettare att konvertera dessa lill
prsnumeranter an att ne prenumerantor direkt via andra betallosningar. Allt ofler att
betalningsbeteandon forendras i dessa marknader kommsr den digitala marknadsforingens vgrde att
6ka och samarbeten med lokala parlners aU f6randras. Ett €xempel pa detta ar den satsning som g6rs
i mellanostem genom samarbeten med tel€fonoperalorer, till exempel Ou och Etisalat, med vilka god
tillvaxt uppnetts och dar marknadsreckvidd och skalbarhet ar stor.

Styrelsen beddmer att dst med hansyn till koncemens nuvarande linansiella stellning, strategi,
mabethingar, torvantade tillvaxt, kommer att finnas lilhackliga medel f6r att finansiera verksamheten
under kommande tov manaders period. Eventuella forseningar avseends intAktsfl6do i
dott€rfor€tagen, altemaM i fdrtid avbrutna samarbeten med do$erf6relag€ns parlners, kan komma att
paverka kassaflodet negatM, Eolagot ar i sedant tall beroende 8v att kapital kan anskaffas. Skulle
sadan situation uppsta, kommer styrslsen att bedoma om det bor anskaffas ytterligare kapital och
dErBRer valja besta mojliga saitt att erhalh nodvandigt kapital f6r verlGamhelen.

Mavshacks ganstBr stEller stora krav pa ledningen och dsn operaliva samt finanslella infrastruKuren. I

taK med att verksamhetsn vaxer, behover bolag€t forsekra sig om at det hela tiden har efisKiva
planerings- och ledningsprocasser f6r att exekvera pa affgGplansn. F6r atl hantera tillvgxen kommer
bolaget 3tt fokusera pa lnvsstedngar och allokering av verdefulla ledningsresurser inom hela gruppen.

UtvBckling, drift och betalldsn:ngar for mediaplattfomefl kommer att hanforas till 24hTech samlidlgt
som innehAllsinvesteringar, mad(nadsfodng, diskibution och f666ljning hanforss till Mavshack Moviss.
Mavshacks B23-verksamhet bedrivs primert inom Your lT och lPmovers. Mavshack letar aklivt enor
nya for€rv.

Rrsker

Verksamhsts- och marknadsrelaterade risket

Kotl historik

Bolaget har diversifierat sin verksamhel till att badB hantera teknikutvacuing for streamingplattfomar
och att distribuera filmor, serier och annat innehall via lntemel Bolagats konlaktBr med savel kunder
som leverantorer er relatM nyetabl€rade- Av denna anledning kan relationema vara svarare at
uberdera och kan pAverka da framlidsuEikter som Bobget har. Den intemationella utvecklingen gar
fort frarnAt och bolagets affersmodglt ar obepr6vad. Bolaget har en begransad verksamhetshistoria
med hittills negativaresultat och samtidigt en relaM obsprdvad affersmodell pa de marknader som
Bolaget verkar. Detta 96r det sverarc att forutse och beddma Bolagets framtida resultal

Marknads0Mext och tinansbringsbehov

Bolaget har under de senasb aren investerat tremst i nya marknads{oringe. och distributionskanaler,
men dven i vidareutvec8ing av teknikplattformen. FOr alt ytterligare kunna oka taklen, men aven fdr att
tEcka rorelsekapitalbehovet innan i ekterna fran betralande kunder 6kar tilh5ckligt' log Mavshack
genom nysmissioner in totalt citl€ 22,5 MSEK i nytt kapital uader 2019. Eventuella f66eningar
ivseendi inuktsflode, altematlvt i fdrtid avbrutna samarbeten med Bolagets partners, kan komma att
paverka kassaflOdet yttetligare negativt- Det kan into garanteras att Solaget kan anskaffa )derligara
i€pital, uppna yttedidare tartnorsklp eller annan medfinansi€ring. Detta kan medfora att bolagot
Viirgai Olbrivd verGamtieten i l-gri takt en 6nskat, vilket kan paverka Bolagots vsrksamhet negativt

Modert6retag
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Laveranl6rcr

Mavshack Ar, och kommer even framgent atl vara, beroende av samarbetsavtal med extema parter.
Oet linns ingen garanti f6r att da foratiag med vilka Mavshack har tecknat oller kommor att teckna
samartetsavtal, kommer att kunna uppfylla sina ataganden enligt dessa avlal. Det kan inte garanteras
att existerande samarb€tsavtal inte sags upp eller f6rklaras ogiltga eller att det inte kommer att
f6rekomma forandringar i ingangna avtal. Det linns ingBn garanti for att nuvarande eller framtida
gamarbelspartners kommer att kunna uppvIa sina eEganden eller att samarbet$vtalen verkligen
kommer medfora fi"mtida inHkter iden utstrgckning Mavshack har bereknat.

Kon ku nens och kundlojalitet

Marknaden 16r lntemet-Tv ar hart konkunonsutsatt och fbremal for snabba forandringar. Manga
konsumenter uppratthallar parallella relationer med llera lntemel-ryieverdntorer och kan lSlt skifta
fran en lsvgrantortill en annan, Forulom med rena gensler 16r lntemet-Tv konkunsrar Mavshack
ocksa med illegala streamingtjAnst6r som dislribuerar innehAll utan att inneha nAgra rattigheter samt
mot DvBulhymingrforsauning, bade hglig och piratkopierad. En del av Bolagets konkunenter er
multinationella f6rel,ag med stora okonomiska resurser. En omhuande satsnlng frAn en konkunBnt pe
de marknader som Mavsheck ar verksam pa kan medfora risker i Form av torsemrad forseljning for
Bolagal Vidare kan fiirelag med global verksamhel som I dagslaget arbetEr med nediggande
affersve*samhgt besl6mma sig f6r att etjablera sig inom Bolagets verksamhetsomrdde. Okad
konKunens kan innebara negativa f6rsaljnings- och resullateffekter fdr Bolaget i framtiden.

l<o nj u n ktu rutv e cl<l i n g och v a I ula ri s k

Extema faklorer sasom inflalion, valula- och rantefOrandringar, tilgeng och efierfregan samt lag- och
h6gkonjunKurer kan ha inverkan pa rorelsekostnader, idrseljningspriser och aktievArdering.
Mavshacks framtida intiikter odr aktievArdering kan bli negalivt piverkade av dessa faKorer, vilka stAr
ulom Bolagets kontroll. Alla Mavshacks forsaljningsintAher kommer att infyta i intemalionella valutor
och valutakurser kan vesenlligen fiirandras,

Lagstiftning och poliliska beslut

Bolaget samarbetar genom sift dotterbolag mod ett llertal leveranlorer av film och annat vid€oinnehell.
Oet kan into uteslutas att en eller llera av dessa veljer att bryta sitt samarbeta med Bolaget vilket skulle
kunna ha en negativ invertan pA veftsamheten. Det kan inte heller garanteras att dessr leverantorer
till fullo uppfyller de I(t alitelskrav som Bolaget sEller. Likasa kan en etablering av nya leveranlUrer bli
mer kostsam och/eller ta lengre td en vad Bolaget bereknar.

Nyckel pe rsoner och medabelare

Bolagots nyckolpersoner har stor kompetens och Eng erfarenhet inom Bolagets verksamhetsomrade.
En fdrlust av en eller,lera nyckelpemoner kan medf6ra negatjva konsekvenier f6r Bolagets
verksamhet och resultiat. Det kan heller inte uteslutas aU en snabb tilFaxt anstanger den egna
organisationen, vilket kan paverka och 6ka beroondet av nyckelpersoner och rokrytering.

Osekarhet king samaftalsaty..al

Solaget ar verksaml i och genom ett antal olika Endsr. Risker kan uppst6 genom nationella och
globala politiska beslut sesom f6randdngar av lagar, skatter, tullar, vaxolkurser och andra regler.
Bolaget paverkas Sven av politiska och ekonomiska osgkerhetslaKorer i de Ender som bolaget ar
verksamt i. Ovanstaende kan medfdra negativa konsekvenser fdr Bolagets vsrksamhet och rasultat.

I mnate iell a dttigh eter

Bolaget kan inte garantera att eventuella framtida palentans6kningar inte kommar att godkennas inom
Bolagets verksamhetrsomrada. En dsk forenad med Bolagets verksamhet gr att Bolaget kan komma
att 90ra eller pasEs g6rd intrang i immateriella rattigheler tillhorands nAgon annan. Negativa utfall av
tvister om immateriella rafligheter kan leda till forlorat skydd, f&bud att fortsatta nyttja aktuell raBiqhet
och sMdighet att utge skadestand. Dessuticm kan kostnadema f6r en tvist, aven vid ett for Mavshack
idrdelaKigt utfall, bli betydande, vilket skulle kunna pAvarka Bolagsts resultat och fnansiella stellning
negativl Aven om Mavshack bedOmer att dessa fragor regleras tilllredsEllande i avtalen med

I
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innehalbleverantdrema, linns dst inga garantier alt nyssnemnda innehellsleveranlorer verkligen
innehar upphovsrattighetema till innehalet Med anladning av detta kan tredje man komma att sElla
krav pA att innehallet ska stangas ner ftan Mavshacks webbphts odl eventtel ersdttning f6r intring i
upphovsEtten.

Utvecklingskostnadet

Mavshack kommer forts5ttnlngsvis att vidarsuveckla mjukva.a inom sitt verksamhatsomrido. Tids-
och kostnadsaspeKer f6r mjukvaruutvsckling kan vara svAra at pa f6rhand fastsullla mad exakthel
Oetta medrfx €n dsk aU en planerad produktutvecAlng blir mer kostnadskravande en planeral

Avbrott eller fel i lT- och kommunikationssyslem

Mavshacks fnmgang 6r beroonde av konlinuedig och avbrottsfri drift av sitt lT- och
kommunikationssystem. LAngvariga eller upprepade systemfel kan f66emra Mavshacks lormega att
erbjuda kundema service och qanstens allmanna prestanda. Teknologi av det slag som Mavshack
anvander kan skadas eller raka ut f6r avbrott pa grund av flera olika faktorer, t ex. str6mavbrott,
datorvirus, manipulation etc. Eventuella fel, avbrott eller f66eningar befaffande Mavshacks teknik kan
negativt inverka pa saval Mavshacks relationer med anvAndare som Mavshacks verksamhet,
fnansi6lla st6llning och resultat. Mavshack er bemende av exlema leveranl6rer, inklusive
datacentraler och bredbandslevBrantorer. Alla avbrott i natverksaccess eller tjanster vilka delas av
andra som titlhandahills av s6dana leverantorer eller oformAga hos dessa att handha nwarande ellsr
hogre volymer kan skada verksamheten i betydando omfatlning.

Tekniska isket

Mavshacks egenutvecklado teknik kan komma att innehalh annu okanda programfel eller lelakt g
prestanda, vilket kan skada verksamheten. Vidare kan en utbredd anvendning av ny lntEmet , natverks
eller tel€komteknik eller andra tekniska f6.endringar kreva avssvArda investeringar tOr att fdrandra
eller anpassa Mavshacks pmduktet, lenster eller intrastrukur, lnnebarande h6gre kostnader f6r
Bolaget an beraknal

Tvister

Mavshack och dess dotterbolag kan framledes komma att bli fOremalfor r6ttsliga processer. Stone
och komplicerade processer kan vara koslsamma, tids- och rgsurskravande samt kan komma aft
stora d6n normala afiSrsvorksamheten. Aven om styrelsen i6r Mavshack bedomer att inga bolag inom
koncemen fOr tilfallet 5r fdrGmel ffi nagra rattsliga processer, kan eventuella framtida tvister, vid
negauvt u$all, fa en icke ovasentlig negaliv invorkan pa Mavshacks verksamhel, rasultat och
,inansiella slilllning.

Rent8isk

Fdr nervarande foreligger laga rantor ur ett histon'sK perspekw. Hur rent]an kommer att utuecklas 6ver
$den gar inte att f6rutsd9a. UppstAr nya kapilalanskaffningsbehov och om dessa loses genom
upplaning kommer Bolaget att belastas av rantekosbader som kan bli betydande I ett legs med hogra
ma*nadsrantor.

ftmega att hanteta tillvext

Verksamheten kan komma att vaxa substantiellt genom en plotslig och ovanbd okning i efterfregan pa
Mavshacks tjanster vilket slalbr stora krav pa ledningen och den operdliva samt fnansiella
infrasuukturan. I takt med att verksamheten vaxer, behover Bolsget forsakE sig om at det hela tiden
har effektiva planeringg och ledningsprocesser for att pA ett verksamt s€tt kunna genomfora
affarsplanen. Om inte Bolaget lyckas hantera dsHa kan det skada Mavshacks verksamhet, finansiolla
stiillning samt paverka resultatel n€gativl For at hantera tilMexten kr8vs investeringar och allokering
av vardefulla ledningsresurser. Om Mavshack inte hanterar tillvaxt Pa ett effektivt satt kan detta
paY6*a resultatet negativt.

Behov av yxerligars kapilal t1r att linansiera och expandera vetusamheten

Styrelsen bed6mer att det med hansyn till koncemens nuvarande finansiella st6llning, sLategi,
mAlsattningar, forvantede tilMaxt kommer att linnas ett behov av likviditet for att linansiera
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ve*"samheten under kommande tolvmAnadersperiod. Styrelson kommer aft b€doma om
kapitalanskafhing kommer att ske ganom emission av vardepapper eller genom upplaning. Bolaget
har under 2019 och tidigare genomfdrt nyemissioner m6d emissionsgarantier ocfi har starka
indikationer och underhandsacceptans aU sa skullo kunna sks av6n framledes. Emissioner av
vArdepapper kan leda tlll att nuvarando aktieAgares innehav speds ut-

6viga risker

Till dfiiga risker som koncemen utsatb fdr h6r bland annat brand, lraditionella foEakringsrisker och
st6ld.

F6rslag till disposition betrfiflande bolagets vinst
Styrelsen fdreslar a[ detftia egna kap:tslel 22 681 490 kronor, behandlas enligt foljandB:

96 1

Balanserat resultat
Arets resultral

Vad bekeflar foretagets resullat och sEillning i 6vrig , hanvisas lill efterfoljande resultat- och
balansrakningar med tillhOrande bokslutskommentrarar.

-'t6/.6u475
-8 790 879

z 681 490

Belopp i sEK

I
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Bebpp i SEK Nol 2019-01-01-
2019-12-31

20184141-
2018-12-31

Rdretsens infrkter
Nettoomsattning
Aktiverat arbete f6r €gen rakning
Ovriga rdrelseintikter

1

2

21 507 82
2 776 438

363 264

26 640 020 24 7 2U

Rarelsens kostnadet
RAvaror och fdm6danhelar
Ovriga extsma koslnader
Personalkostnad€r
Av- och nedskivningar av maleriella och
immateriella anleggningstil196ngar
6vriga 16relsekostnader

Riire lseresultat

Resulht ten finansiella posler
Resultat fren andelar i intrcssefiiretag
Ranteintdkter och liknande resullatposter
Rentekostnader och liknande resultatposter
Resultat ofter finansiella posler

4
-8 956 655

-'t l 689 237
-14 467 M4

-10 3,14 691
-a 287 569
-9 647 037

10,11,12,13
5

-2 773 889
-390 756

-5 318 324
-110 788

-13 902 028 6 796 668

-2 855 203
73 684

-5 046 061

-2172960A -10 176 990

-21 729 608

-271 023
-22 000 631 -10 375 045

-22 000 631 -10 375 045

7

I

-2 833 '103

241 066
-788 285

-10 176 S90

-198 055

I
I

Resultat f6re skatt

Skatt p5 Arets resullat

Arets resultat

Han6rligt tiu
Moderforetagets aktieagara

25 520 638
1 004 051

1 15 331
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Belopp i SEK Not 2019-12-31 201&1241

TILLGANGAR

AnlSggnin gstillgingar
I m matedella anw ggning sti gen ga r
Balanserade utgifler f6r utvecklingsarbsten
och Iknande arb€ten
Ovriga immateriella tillgingar
Goodwill

Malede a anl€ggnlngsti gengar
Maskiner och andra tekniska anlaggningar
lnventarier, verktyg och installationer

Fl na ns i ella anl eggn i ngsti genga r
AndBlar i intresseftiretag
Andra langfristiga fordringat

Summa anlaggningstillgingar

Omsefiningstillgingar
Varulager m m
Rivaror och f6m0denheter

Kottrtistiga fodringar
Ku ndford ri ng ar
Skattefordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intiiKer

Kassa oct iank

Summa omsa:lnlngstillgangar

SUMMA TILLGAT,IGAR

10

12

4 357 665
3 901 647

18 713 993

4 585 007

67458M
26 973 305 11 334 851

54 552
272 831

327 383 37 413

16 161 694
42188

'19 016 897

16 203 882 1S 015 897

43 504 570 30 389 161

148 703
't48 703

6 035 299
1 035 009
4 248 8U
1 780 326

2 320 381
320 045
984 563

3 263 406
13 099 408

951 280

I
I

6 888 395

632178

't4 199 451 7 520 573

57 704021 37 90973/.
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Belopp i SEK Nol 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kpital
Aktiekapital
Owigt tillskjutet kapital
Ove*ursfond
BalanseGl resultat inkl arets resullat

39 734 935
2 110 653

196 156 &44
-205 473 171

29 333 333

180 249 981
-'177 517 524

Eg€t kapital hanforligt til moderforetagetrs aKieega16

Summa eget kapltal

Avsdttningar

Uppskjuten skatteskuld

Kortrdsuga skulder

Fdrskott fren kunder
Leverant6rsskuldsr
Skatteskulder
Ovriga kortlrisliga skulder
Upplupna kostnader oc$ l6rulbetalda inteRer

SUMMA EGET KAPTIAL OCH SKULDER

32529261 32 065 790

32529261 32 065 790

203 214

203 214

417 408
s 942 797

16

12 235 659
6 37s 682

1 959 410
56 416

964 554
2 863 564

24 971 546 5 843 944

57 704 02',t 37 909 734

I



Mavshack AB (publ)
5s672't{366

Kassafliidesanalys - koncern

Belopp i SEK

12(30)

Not 2019-12-31 2018-12-31
Den lopande ve*samhetEn
Resultat efler finansiella poster
Justeringarftir poster som inte ingar i kassaflodet, m m

Betald skatt

Kassatliide fren den l6pande vefksamhetsn f6re
f6rindringar av rii relsekapital

-14 338 E54 { 937 793

-21 729 608
s376741

-10 176 990
5 605 639

-13 352 867
-985 987

-4 57't 3s1
-366 442

Kassatl6de fren fi,Andingar i rdrelsekapital
Okning(-yMinskning (+) av varulager
Okning(-yMinskning (+) av rdr€tsekapitalet
okning(+yMinskning (, av rorelseskulder

Kassafltide frin den l6pande verksamheton

-148 703
-5 359 939
18 991 432

lnvesteringsverksamheten
Forverv av dotG rforetag
Fdrvarv av immateriella anleggningslillgengar
F6rvgrv av materiella anEggningslillangar
Fowerv av finansiella anEggningslillgengar

Kassafl iide fr,n lnvesteringsvarksamheten

Flnansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader

Kassafl 6ds frln fi nansleringsverksamheten

A,rets kassafltide
Llkvida medel vld areb biirian
Kursdifferens I llkvida med6l

Llkvida medsl vld erets slut

€56 064 € 902 815

-19 000 000
-1 889 316

-357 433
4218A

-21 288 937 -2799 537

-2 775 092
-24 445

28 419 118
-5 942 365

14 666 666
-3 224 75'l

22476753 ',|1 441915

3?1 752
632',178
-'12 650

-260 437
895 990

-3 375

951 280 632 178

I

-1713703
-2 251 319
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Not 2019-0141-
2019-12-31

201841-01-
2018-12-31

Rarclsens in€iffiet
Nettoomsettning
Owiga rdrelseinulkter

2230 824
I 675

-297 720
-2 621

Rorclsens kosrnader
Ravaror och fomodenheter
ovriga extema kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskivningar av matefella och
immateriella anlaggningstilbangar
ovriga rdrelsekostnader

Rtirelseresullat

Resulbt ten finansiella poster
Resultat fren andelar i koncemforBtag
RanteinteKer och liknande resultatposter
Rentekostnader och Iiknande resultatposter

Resultal etter finansiella poster

R€sultat f6re skatt

fuets resultat

2239 499 2 705 667

-2 668 907 -1 978 6974

10,11,13
5

6

I

-87 938
-2 434

-519 780 426 629

-3 353 8zl4
72 000

4 S89 255

-7 900 000
107

-730715
-8 790 879 -8 203 979

-8 790 879 -8 203 979

€ 790 879 -8 203 979

I

Belopp i SEK

2
2 70s 406
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Balansrikning - moderf6retag
Belopp i SEK Nof 2019-12-31 201&12-31

TILLGANGAR

Anldggningstillgingar
I m m ateiall a a n,Eggnings0 genga r
Balanserade utgifl er for utvecklingsarbeten
och liknande arboten
Koncessioner, patent, licenser, varumarken
samt liknande re$gheter

M ale,ie I I a an Egg n I n gsu I E, ng a r
lnventarier, verktyg och inslallationer

Fi na nsiell a an6g g ni ngsu g en g ar
Andelar i koncemfdretag
Andelar i intressef6retag

Summa anlaggningstillgangar

Omsattningstillgengar
Ko ttf ti s ti g a fo td d ng z r
Fordringar hos koncemftiretag
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna inlaKer

Kassa ocl, barrk

Summa omsattningsUllgangar

SUMMA NLLGANGAR

10

11

81 719

'I 734 983

1 734 983 81 7't9

6 219

22
23

56 846 156
21 8s0 000

6 219

29 500 000
21 850 000

78 696 156 51 350 000

80 431 139 51 437 938

3 992 171
4 037 415

109 071

4 325 766
400 000

39 387

I 138 657

705

4 765 153

8n0
8 139 362 4773923

88 570 501 56 211 861
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Balansrikning - moderftiretag
Bolopp i SEK Not 2019-12.31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (21 9999998 aKisr)
Nyemission under registrering

Fritt eget kapital
Overkursfond
Balanserad vinst ellar 16rlust
Mnsl ellerforlust foregiende ir
Lrets resultat

Kortfrtstlga skulder
LevBrantorsskulder
AKuell skattsskuld
Ovriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intaiKer

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULOER

16

39 734 935
2 110 653

29 333 333

41 84s s8E 29 333 333

196 '156 844
-156 480 496

-8 203 979
-8 790 879

't E0 249 981
-131 520 528

-19 017 603
-8 203 979

22 681 490 21 507 871

64527078 50 841 204

10 101 687 4 318 442
10 101 687 4 318 442

1 797 070 216 617
56 416

1',1 Q17 872
1126794 775 182

13 941 736 1052215

88 570 501 56 211 861

{

Summa eget kapital

Ldngfristiga skulder
SkuldBr till konce mforetiag
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iiol 2019-12-31 2018-12-31
Dan lopande verksamh€len
Rssultat €fter finansiella post€r
Justeringar f6r poster som inte ingar i kassallddet, m m

-8 790 879
3 441 782

-8 203 979
I 197 720

Kassaflade ften l5dndingar i rdrolsekapital
OkningcyMinskning (+) av rO retseford ringar
Okning(+yMinskning G) av rorelseskulder

Kassafltide fran den liipande verksamheten

Kassafliide fran den lopande verksamheten ftire
fiirindrin gar av rilrelsekapilal

-5 349 097 -6 259

-5 349 097 -6 259

-3 237 332
18 s36 594

I950 16s -'t 1 458 686

-19 000 000
-l 734 983

.20 734 983

28 419 118
-5 942 365

-11 700 000

10 776 753 11 441 915

-4 513 296
-6 949 131

lnvesterin gsverksamheten
ForvaN av dotle rforetag
FOrvarv av immateriella arlSggningstillgengar

Kassafl tide ftan investerin gsverksamheten

Finanslerlngsyerksamheten
Nyemission
Emissionskostnadsr
Lamnade aKie6gartillskott

Kassafl 6de frin fi nansisdngsverksamhBt€n

fuets kassafliide
Llkvida medel vld arets btirjan
Llkvida medel vld Arets slut

14 666 666
-3 224 751

{ 065
8770

-26 771
35 541

705 aTto

I

I
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i SEK om inget annat anges.

Allminna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har uppra ats i enlighet med arsredovisningslagen och Bokf6ringsnemndens
allmenna red BFl.lAR 2012:1 Arcredovisning och konc€mredovisning (K3).

Moderforetaget lillempar samma redovisningsprinciper som koncemen.

Virderingsprinciper mm
Tillgangar, avsattningar och skulder har verderats till anskaffningsvardan om ing6t annat anges nedan.

U p pskattnl ngar och be ddm ni ng ar
Uppre[ande av bokslut och ti ampniog av redovisn:ngsprinciper, baseras ofta pA ledninge.s
bsdomningar, uppskatlningar och antagande som anses vara rirnliga vid den tidpunK da bedomningen
g6rs. Uppskathingar och bed6mningar ar baserads pe historiska erfaenheler och eH antal andra
faktorer, som under radande omstiindigheter anses vara rimliga. Rasultatet av d6ssa anvends for att
bedoma de redovisade vardena pi tillgingar och skulder, som int6 annars framgar tydligt fren andra
kellor. Det verkliga utfallet kan awika frAn dessa uppskathingar och bsddmningar. Uppskaltningar och
antagande ses 6ver regelbundeL

I m m ated el I a ti I I g E n g a r
Utgifler ftir forskning och ufuec4ing

Utgifter f6r forskning, dvs. planerat och systematiskt sokande i sytt6 att erhalla ny velenskaplig etler
teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad nar d6 uppkommer.

Vid redovisning av ulginer f6r utveckling tillampas aklivedngsmodellen. Det inneber at dginer som
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som li geng ner samtliga nedanstiende fon tsattnlngar
ar uppMlda:
- Det er tekniskt mojligt att fArdigstailla den immateriella anlaggningstillgangen sa att den kan anvandas
eller saIas.
- AvsiKen ar att fadigstiilla den immats.i€lla anlAggningstillgangen och att anv5nda €ller sAija den.

- FdrutsAtlningar finns f6r att anvanda ellsrsalja den immateriella anleggningslillgengsn.

- Det 5r sannolikt at den immateriella anleggningstl gangen kommer att generera framtida
ekonomiska f6rdelar.
- Det finns orfod€rliga och adekvale tekniska, ekonomiska och andra resurse, f6r att tullf6fa
utveoklingen och for att anvenda eller saua den immateriella anlaggningstillgAngen.

- De utgifrer som er henforliga ti:l den immateriella antaggningstihangen kan beraknas pe ett tillforliUigl
sitt.

Ov iga im materiella tillgd ng a r

Owiga immateriella tilgengar som foMrvats av idretags! gr redovisade till anskaffningsvatds minus
ackumulerade avskivningar och nedskivnlngar. Utgifter f6r intemt genererad goodwill och
varumerken redovisas i resultaHkningen som koshad dA d6 uppkommer.

I
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kostnad I resultaHkningan.
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Moder-
fArelag

dr
Koncam

Ar
Fdljando avskrivningstider tillampas:

Inlemt upparbetade immatedelIa ti gengar
Balanserade utgifler tor utveckling och liknande a$eten

F a Me N ad e im mate i e I I a U Ee n g a r
Patent
Licensel
Goodwill

q

Moder-
t6otag

dr

5
10

Koncem
er

5
01

Matsrlslla anlaggningstillgengar radovisas till anskalfningsvarde minskat mod ackumulorade
avskrivningar och n6dskrivningar. I anskafiningsvardet ingerforutom inkopspriset aven utginsr som er
direkt hanforliga till forvervet.

Avsktivningar

Avskivning sker linjtirt 6ver tillgangens berAknade nyttjandeperiod eftersom det aterspeglar den
forvantade forbrukningen av tillgangens framtida ekonomlska fordelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i rasultatekningen.

F6ljande avskivningstider tillSmpas

Materi6lla anleggningstillgangar
-lnventarier, verktyg och installationer

Utliindsk valuta
Posteriu andsk valuta
Moneulra poster I utlendsk valuE reknas om till balansdagens kurs. lckemonetilra poster reknas inte
om utan redovisas till kursen vid anskafhingstillfalleL

Omrakning av utlandsverksamheler
Tillgangar och skulder, inkluslve goodwill odt andra koncammgssiga 6ver- och underverden, raknas
om till redovisningsvalul,an till balansdagskurs. Inukter och kostnader reknas om till en kurs som ulg6r
en approximalion av den faktiska kurs$ anvards ( genomsnittlig kurs).

Skatt
Skatt pA arets resultiat i r€suttatdkningen bestir av akluell skat och uppskiuten skatt. Aktuelt skatt a,
inkomstska[ f6r innevaranda rakenskapsar som avser arab skatteplikliga rcsultat och den del av
tidigare rikenskapsArs inkomstskatt som annu intB har redovisats. Uppskjuten skatt ar inkomstskatt
for skattepliktigt resultat avseende framlida rakenskapsar tll f6$d av tidigare transaklioner eller

5
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hdndelser.

Uppskj'uten skatteskuld redovisas for alla skattepliktiga temporira skillnader, dock inte f6r temporara
skillnader som hanor fren forsta rcdovisningen av goodwill. UppskjutBn skattafordran redovisas 16r
avdragsgilla temporara skillnader och for mojligheten att i framtiden anvanda skaftemassiga
underskottsavdrag. Verdering8n baseras pi hur det redovisade vardet f6r motsvarande tillgeng eller
skuld forvanhs ateMnnas respektive regleras. Beloppen baseras pa de skatles€tser och skatteregler
som 5r beslutade f6re balansdagen och har inte nuvardeb6raknals.

Uppskjutna skatteskulder som uppstAtt vid rena substansforuarv nuvardeberaknas om vgrdet pA dsn
uppskjuha skaEeskulden er en vasentlig del av affersuppg6rslsen och det linns etl dokumenterat
samband mellan kopaskillingsn och k6parens vardering av den uppskjrjha skatteskulden. Elt rent
substansfoNarv er ett forvarv av andelar i foretag der huvudsakliga identilierbara tillgAngar ar
byggnader och mark samt dar kopeskillingen sa gott som uteslutande avser tillgangen med avdrag for
fastighetslAn ocl uppskjulen skatt.

Uppskjulna skattefordringar har verderats lill h6gst det b€lopp som sannolikt kommer att etervinnas
baserat pA innevarande och tramtida skatlepliktiga resultat. Verderingen omprdvas vade balansdag.
FOr innevarand€ ar har inga uppskjutna skattefordringar redovisas p.g.a. att det inte kan pevisas att
itervinning sker inom de kommands tvA aren.

lnGikler
Det inllaido av ekonomiska fordelar som l6retag6t orhallit eller kommer att efiaIa for egen raknhg
redovisas som intekl l akEr vardsras till verkliga vardet av det som erhallits eller kommar att
erhillas, med avdrag f6r rabatler.

Om fillempligt:
I de fall kopevillkoren inoebar att koparen efiAiler en ,inansiering ar intgkbns verkliga verde nuverdet
av alla framtida betalningar.

FOrseU ng av etkomst till mediainnehdll
Forseljning av fdrbetalda perioder till partnet eller distribulor (skfoff-line'):.
Md forsaljning till partn€r/dist ibutdr redovisas en inEkt ner foljande kiterier Ar uppryllda:

- De Bkonomiska f6rdelama som er forknippade med transaklionen sannollK kommer att tillfalla
fdretaget,
- lnkomstsn kan beriiknas pa ett tillf6rli igt satt,
- Foretaget har 6verl6rt de vasenliga riskema och fordelama som er fd*nippade med varomas
eganda till koparen,
- Fdretaget har irte langre eU sadant engagemang i den lopands foNaltningen som vanligMs
fo*nippas med igande och utdvar inte heller nagon r€ell kontroll 6ver de salda varoma, samt

- De utgifle, som har uppkommit eller forvinlas uppkomma tjll f6ljd av transaktionen kan bereknas pe
et tiltf6rliuigt sAtt.

FArsaljning av prenumeration dirBkt tjll anvaldare via hemsida eller genom n6dladdade appar via
iTunes eller Andmid martets eller liknande {sk'on-line")
Vid direK f6rsalj.:ng till konsument / anvendarB r€dovisas en intekt s6 snart transaki:onen er godkend
och rcdovisad av aktuell betatkanal (via konte, kredit- eller betalkort).

Koncernredovisning

Doftertdrctag
Dotterforetag er fAretag i vilka moderforelaget direkt eller indirekt innehar mer an 50 % av rostelalet
eller pe annat salt har ett besEmmande inflytande. Bestiimmande infiytande innebar en reft att
utforma ett foretags finansiella och operativa strategier i syne att erhelh ekonomiska f6rdelar,

I
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Redovisningen av rorelselorvaN bygger pe enhetssynen. Bet innebarat forvarvsanalysen upprattas
per den lidpunkt da forvaNaren fer best lmmande inriytands. Fran och med denna tidpunkt ses
forvaNaren och don forvgrvado enheten som en redovisningsenhst, Tillgmpningen av enhetssynen
inneber vidare att a[a ullgangar 0nklusive goodwill) och skulder samt inEktet odl kostnader
medreknas i sin helhat avsn ,6r delagda dotterforetag.

Anskaffningsvardot 16r dotterioGtag beraknas l,ll summan av verkligt varde vid fiirvarvstidpunKsn f6r
erlagda lillgingar med tilEgg av uppkomna och 6vertagna skulder samt emittorade eget
kapitatinstrument, ubiner som er direK hanforliga till rairelseforvarvet samt eventuell
tlEggskopeskilling. I ldrvarvsanalysen fastst:ills det verkliga verdet, med nagra undantag, vid
forvervslidpunkten av ftirvarvade ldentilierbara tillgengar och overtagna skulder samt
minoritetsinlresse. Minoritetsintresse varderas till verkligt vgrde vid forvarvstidpunkten. FrAn och med
f6rvarvstidpunkten inkluderas i koncemredovisningen det forvervade ,6retag6ls inEkter och kostnader,
identitierbara tilEengar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

lnt essefdretag
AKieinnehav i intresseforetag, i vilka koncemen har Egst 20% och haigst 50% av riistema eller pa
annat sett har ett betydando intlytande 6ver den dritsmassiga och finansiella stymingen, redovisas
enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandalsmedtoden innebar an det i koncemen redovisade vgrdet pA
aktier : inbesseforetag motsvaras av koncemens andel i inlressBforetagens egna kapital, eventuella
r6sverden pa koncemmessiga over- och underverden, inklusiva goodwill och negaliv goodwill
reducerat med eventuella internvinster. I koncensens resultatrakning redovisas som'Andel i
intresseforetags resullat' koncemens andel i :ntresseforstagens resultat efter skattjusterat f6r
eventuella avskrivningar pa eller upplosningar av foryarvade over- respektive undervarden, inklusive
avskivning pa goodwill/ uppl0sning av nega$v goodwill. Erhdllna utdolningar tran intessefdrstag
minskar i redovisat vArde. Vinstandelar upparbetade efter farvarven av intresseftireiagen som ennu
inte realiserats genom utdelning, avsitb till kapitalandelsfonden.

Goodwill
Koncemmassig goodwill uppkommer nar anskaftuingsvArdet vid forvarv av andelar i dotteddrelag
overstiger det i fdrvArvsanalysen lastsEllda verdet pe det forvarvade toretagets identilierbara
nettotilpengar, Goodwill redovisas till anskafhingsvarde med avdrag fOr ackumulerade avskrivningar
och eventuell nedskdvning.

I
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Not 1 Nettoomsitlning per rtirelsegren och geografisk marknad
201941-01-
2019-12-31
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201&0141-
2018-12-31

Koncem
Netoomseflning per rdrelsagran
Owiga produKer
Prenumerationet

Nefloomsefln ing per geognlisk mad<nad
Filippinsma
Forenade Arabemiraten
Kuwait
Bahrain
Oman
Ovriga v5dden

20 530 865
6103 1s5

10 340 8,+4

11 166 738

26 640 020 21 507 fiz

1E 420
9 '183 671
1 483 151

66 329
193 111

10 s62 900

Moderfdretag
N etloomsattning per r6rsl segren
Owiga pmduKer

Not 2 Ovriga rtirelseintikter

6 103 155 21 507 582

2230824 2705667
2230824 2 705 667

2230824 2 705 667

2230824 2705667

2019-01-O1-
2419-12-31

20184141-
2018-12-31

Koncem
Kursvinster p6 fordringar/skulder av rOrelsekaraKar

Summa

Moderforetag
6vriga r0relseintiikter

Summa

115 331

115 331

8 675

I 675

363 264

363 264

261

I

Nefioomsefining per geogftfisk ma*nad
Sveligs

5 033 154
5n 174

46 213
52 221

394 393
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Not 3 Anstillda och personalkostnader

M ed e la nta I et a n sEil I d a
201941-O1-
2019-12-31 Vanv men

2018-01-01-
2018-12-31

u{30)

Vanv m'n
Moderf6retag
Totalt moderfOretaget

Dotterftiretag
Sverige
lndien

Totalt dotterfo retag

Koncernen totalt

tt
19

6
22

4
't9

35

Ldner, andra ersallningat och soclala kostnader

30 28 ZJ

35 30 2g

2019-0141-
2019-12-31

2018-o1-01-
2018-12-31

23

Moderf6retag
Styrelse och VO

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskoslnader)

Dottertiireta g
Styrelse och VD 1)
Ovriga andellda
Summa
Sociala koslnader
(varav pensionskostnader)

Konc€rn
StyrelsB och VD 1)
Ovriga anst5llda

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Up ply snin g Sty rel se &Led ol ng
201941'o1-

Kalegori 2019-12-31

'I 261 596
10 338 909

91 640

11 600 505
3 003 4't0

652 93'

1 261 596
10 338 909

4 M8 768
1 496 040

362 736

1 453 947
3 194 821

11 600 505
3 074 't 04

652 931

1) Av dotterfOretags ersa$ningar till Styrelse och VD avser 988 596 (1 453 947) var av
pensionskostnader 266 042 (136 995) forelagets VD avseende 1 {1) person,

Varav Men
2018.01-01-
201F.12-31 Vamv Men

VD11
5 q

1I

I

15
20

1 453 947
3 194 421

4 648 768
1 s87 6E0

362 736
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Not 4 Alode och kostnadsersiittning till revisorer

23(30)

2018-0141-
2018-12-31

201941-01-
2019-,2-31

Koncetn
Emst & Young AB
Revisionsarvode

Summa

Moderfiireta g
Emst & Young AB
Revlsionsarvod6

Summa

Not 5 Ovriga rtirelsekostnader

480 000

2019-O141-
2019-12-31

475 001

475 001

20184141-
2018-12-31

480 000

250 000 2s0 000

250 000 250 000

Koncern
Kursrotluster pA fordringar,lskulder av rdrelsekaraktar

Summa

Moderfiiretag
Kursfoduster pa fordringar/skulder av rorelsekaraklar

Summa

Not 6 Resultat frAn andelar i koncernf6retag

\4odenangbg

110 788

110 788

24U.

390 766

390 766

2 621

2019-01-01-
2019-12-31

2 621

201841-01-
2018-12-31

Nedskivningar

NotT Resultat frin andelar i intresseftiretag

Koncem
2019-01-01-
2019-12-31

201841.o1-
2018-12-31

3 355 844 7 900 000

3 353 844 7 900 000

Resultatandel

Summa

Modofiolag
Nedskivning

Summa

Not 8 Rintekostnader ooh liknande resultatposter

-2 855 203 -2 83s 103

-2 855 203 -2 833 103

2019-01-01-
2019-12-31

201841-o1-
2018-12-31

Koncern
Rantekostnader

Moderf6retag
Rantekostnader

5 046 061 788 285

5 046 061 788 285

4 989 225 730 7',t5

I

4 989 ?25 730715

? 434
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Not 9 Resultat per aktie
2019-0141-
2019-12-31

24(30)

2018-0141-
2018-12-31Antal ahier tdre respektive efrer dspednins

F6re utspadnlngseffeK
Antal aktier per den 3'l dscsmber
Ved genomsnifr antal aktier under aret i6re utspadning

Arets resultat
Resultat per aktie ftire utspadning

Efter utspidnlngseffeK
Teckningoption€r mot$r'arande anlal aKier
Vagt genomsnitt antal aktier under aret ener utspadning
UEEllda teckningsoptioner ar utstellda till en kurs som ar hogrc
an genomsnittlig aktiekurs varpA ingen utspadningseffekl bereknas.

Aretrs resultat
Genomsnituigt antal utesteende aktier
Resultat per aktie efler utspadning

418 455 877
418 455 877

29 000 000
418 455 8n

29 000 000
234 626 803

-22 000 631
-0,053

-10 384 505
-0,044

-22 000 631 -10 384 505
41A 455 877 234 626 803

-0,053 -0,044

Resultat per aKie bereknas g€nom att dividera irsts resultaq eteriustering, hanlddigt till agare av
stamakliBr i moderbolaget med ett vegt genomsnittligt antal undor eret utestAende stamaKier. Resultat
per aktie effer utspadning bereknas genom att dividera areb resultat, eflerjusteting, henlorligt till
egare av stamaHier i moderbolaget ed ett genomsnitt av antalet under iret uteslAende stamaktie,
iusterat for utspadningseffekten av potentiella stamaktier.

Not 10 Balanserade utgifter f6r ufuecklingsarbeten och liknande arbeten
2019-1231 2018-12-31

Koncern
Ackum ule mda a n skatrni ng sve de n:
-Vd irets b6rjan
-lnternl utvecklade tillgin gar

Ackumulende avskivningar enligt plan:
-Vid arets borian
-A,rets avskivning enligt plan

Redovisat verde vid irets slut

Moderfliretag
Acku m u I e rad e a n skaffn i n g sv 6 d e n :
-Vid areb borian

Ackumulende avskivningar enl'tgt plan:
-Md are6 bdrian
-A\rets avskrivning enligt plan

12 866 720
1 004 osl

10 090 282
2Tt6 434

13870771 12866720

-7 284 914
-996 799

-9513100 -8281713
4 357 665 4 585 007

6 350 017 6 350 0'17

6 350 017 6 350 017

-8 281 713
-1 231 393

-6 268 298
-81 719

-6 000 459
-267 839

-6 350 017 -6 268 298

81 719

293 333 330
234 626 803

Redovisal varde vid arets slut

I
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2019-12-31 2018-12-31
Koncem
Acku m u le nd e an skattn i ng svard e n :
-Md arcts borian
-Nyanskaffiingat
Md Srets slut
A*umulendo avskivningar enligt plan:
-Md irets b6rian
-I'rets avskivning enligt plan

Vid 6rets slut

Redovisat varde vid arets slut

M oderftiretag
Ac k u m u I e ft d e a n s k af ln i n g sv I rde n :
-Nyanskafhingar

Vid er6ts slut
Ackumulende avskivningar enligl plan:

Vid areb slut

Redovisal varde vid arsE slut

Not 12 Goodwill

92781
4 234 983

92781

4 327 764 92781

-92 78',1

426117 -92781
3 90't 647

1 734 983

1 734 983

I 734 983

2019-12-31 201&12-31
Koncem
Ack u m u I erade a n skaf tni n g sve rde n :
-Md Arets borian
-F6rvErv

Ackumuleade avsktvningar enligt plan:
-Vid arets borjan
-Arsts avskrivning enligt plan

Redovlsat verde vld irets slut

16 773 096
15 637 3 t3

16 773 096

32410 409 16 773 096

-10 023 252
-3 673 164

-13 696 416 -1002325?
t8 7t3 993 6 749 844

-8 299 888
-1 723 3&

l

Not ll Ovriga immateriella tillgingar

-92 781
-333 336
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Not 13 lnventarier, verk$rg och installationer
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2019-12-31 2018-12-31

Ac ku m u I a ra de a n skaffn i ng sv e rd e n :
-Vid arats b6rjan
-Nyanskathingar
-FONarv av dottertdretag

Ackumulende avskrivningar enligt plan:
-Vid Ar6!s borjan
-F6rvarv av dotterforetag
-Arets avskivning en[gt plan

Redovisat varde vid irets slut

Modertiiretag
Acku m ule ra d e a n s* af fn i ng sve rt e n :
-Md erets bdrian

570 988

946 860

546 543
24 445

1 517 U8

-533 575
{31 011
-80 431

570 988

{79 856

-53 719

-1 245 017 -533 575

272 831 37 113

318 040 3'18 040

318 040 318 040
Ackumulerade avsfuivningar enligt plan:
-Vid areb borjan
-Irrets avskivning enligt plan

-311 821
-6 219

-281 940
-29 881

Redovisat vErde vid erets slut

Not 14 Disposition av vinst eller fdrlust
Styrelsen fdreslar att Iritt eget k€pital, kronor 22 681 490, disponeras €nligt foljande:

-318 040 -311 82't

6 215

2019-12-31 2018-12-31
Overkursfond
Balanserat resultat
Irrets resullat

Summa

196 156 844
-164 684 475

-8 790 879

180 249 981
-150 538 131

-8 203 979

226s1 490 2'.1 507 871

Styrelsen foreslarat del egna fria kapitalet balanseras iny rakning 22 681 490 21 5O7 871

Not 15 Antal aKier och kvotv6rde
2019-12-31 2018-12-31

AIlien
Antal aktier
kvotvarde

418 455 877
0,1

293 333 330
0,1

I
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Not 16 Upplupna kostnader och fdrutbetalda intdkter
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2019-12-31 2018-12-31
Koncem
Upplupna semeslerlOner
Ovdga upplupna kostnader

Moderfiiretag
Upplupna renEkostnader
Ovriga upplupna kostnader

1 385 373
4 990 308

645 031
2 218 533

5 375 681 2 863 564

180 489
946 305 775 182

;

1126794

Not 17 Stillda sEkerheter och eventualf6rpliktelser - koncernen

Stdllda sdkerheter
2019-12-31

Ttg 182

2018-12-31
S$lda sekeheter lnga lnga

Ev ent u a I f t5 rp I i kte I s e r
lnga eventualforpliKelser har ingetB.

Not 18 Stiillda sakerheter och eventualforpliKelser - moderfdretaget

Stillda sikarheter
2019-12-31 201&12-31

SE da sekehater lnga lnga

EventualfdrpliKelser
lnga eventualf6rpliktelser har ingafls.

Not {9 VEsentliga hiindelser efter rakenskapsarets slut
Fdrehadesem:ssion i Mavshack sEngs i ianuari 2020. Mavshacks samarbels m€d GMA NBtwofi
utdkar och lanserar GMA Pinoy Pack och GMA On Demand i Kanada. Kanada ar en viKig marknad f6r
Mavshack da det er ett forsla sleg in pa den Nordamerikenska marknaden med en stor Filipinsk
diaspo.a.
Mavshack tecl(nar en avsiktsforklaring av eventuellt ldrv5rv av Partner 54 I Karlstad,
Pa grund av den redande Corona pandemin har Mavshacks rapport f6r forsta kavarhlet blivit forsenad
da satelitkontorsn i lndien och Filippinema inb far arbeta.
Med anledning av pAverftan frin pandemin Covid-19 fdljer vi utvecklingen noga och analyserar
lopando liskema tor ver verksamhet. Det kan ints uteslutas att pageonde pandemi kommer att ha en
pAverkan p6 bolagets intiikter 2020 och darmed Arets resultat.

Not 20 Koncernuppgifter
Mavshack-koncemen besEr idag av 7 ror€lsedrivande bolag: Mavshack AB (publ), Mavshack Movies
AB, z4hTech lnlemational AB, lPmovers AB, Your ITAB, Recapture AB och lPmovec lT Private Ltd.
AmbientMedia Corporation Ltd egs tll 50o/o och redovisas som ett intressef6retag.

!
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Balansornstutn.ngmEEtiflgengar

Soliditet Tolaltjusterat eget kEpital/ totala ti[gangar

lGssalikviditeu Omsatningstilgangar erkl. lager och pageende arbeten i procent av korftistiga skulder

Resullat per aktie Resultat per aktie bereknas genom att dividera erets resultat, aflarjustering, henforligt
t'I egar€ av stamakt er i moderbolagBt med ett vagt genomsnitt igt antal under arel
utest,ende slamaktier. Resultat per aktie efter uhpadning bereknas genom att dMdera
afets resultat, efterjustering, hanforligt fill agare av stamaklier i moderbolagat med ett
genomsnitt av antalet unde, eret utesteenda stamaKier justerat f6r uEpadningseffekten
av petentiella stamaklier.

Not 22 Andelar i koncemf6retag
2019-12-31 2018-12-31

Moderfiiretag
Ac Ru m u I e ra d e a n skatln i n g sv e rd e n :
-Vid erets b6rian
-LEmnade a$eagartillskott
-F6rverv av dotterforetag

Ackumulerade ned stuiv nin g ar
-Vid arets bOrjan
-Arets nedskivningar

101 813 683
't 1 700 000
19 000 000

132 513 683 101 813 683

91 413 683
10 400 000

-72 313 683
-3 353 844

-64 413 683
-7 900 000

-75 667 527 -72 313 683

Redovlsat verde vid irets slut 56 846156 29 500 000

Spec av moded6retagets och koncemens innehav av andelar i koncerntiiretag
Aqarandelen av kaoitalet avses, vilket even 6verensst6mmer med andelen av r6stema fOr tolalt antal
aktier.

Antal Redov,'sal Eget - Arets-
Dolteiarctag / Ory nr/ SAle andelar iyo verde kapilat resultat

Mavshack Movies A8,5567092211, Stockholm 3000 '100 1'l 086 156 3886 156 -5717 577
lPmovors AB, 556350-2425, Stockholm 1000 100 1'l 160000 1562558 -1 245 106
lPmoveB Private Ltd, 03AAECI6637E1ZT, lndian I900 100

Recapture AB, 55919&.6261 50000 100 5000000 I140175 -1 096 435
Your lT AB, 556892-7072 600 100 13 000 000 826 999 730 255

56 846 1s6

Not 23 Andelar i intresseftiretag och gemensamt styrda fdretag
2019-1231 2018-12-31

Koncem
Ac ku rn u I e rad o a n skaltni ngsv e rde o :
-Vid areis b6r,an
-Md arels slut
Ac ku m u le Gd e n e d s?Jiv n i ng a r.
-Md Ar6ts borian
-Resultatandsl intrcssel6retag
-Vid arets slut

21 850 000 21 850 000

21 8s0 000 21 850 000

-2 833 103
-2 855 203 -2 833 103

I

-5 688 306 -2 833 103

Not 2l Nyckeltalsdeff nitionor
Ny,.,keltal Defrnition
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Redovisat varde vid ireG slut '16161 694 19 016 897

Mode rftiretag
Ack u m u I e rad e a n sk af ln i ng sve rd e n :
-Vtd irets bdrjan

Vid arels slut
21 850 000 21 850 000
21 850 000 21 850 000

Ack um u lerade ned slJiv ni ng a n
Vd irets slut

Redovisat verde vid irets slut 2l 850 000 21 850 000

Speclfikation av modefiAre,,,gets och koncemens innehav av andelar i intessefdretag
Andelar Kapilalan- Redov vida

,nlresseforctag Juster;t EK / antal delens viirda hos moder-
/ org nr, se|€ /Arcts resultat i%0 ikoncemen f,retaget
Direkt igda
Ambienlrnedia lntemational Lld
133r/431, Hongkong

50 21 8s0 000

Indirekt Sgda
Atnbienknedia Corporation
CS200807021, Manilla Rlippinema

50

Agarandelen av kapitalet avses, vilket gven ovBrensstemmer med andelen av rostema f6. totalt antal
aktier.

50 50 21 850 000

50

I
I
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Buildlnq a better
Forlinq f,orld

RevisionsberEttelse
Till bolagsstdmman i Mavshack AB (pubt), org.nr 556721-5388

Rapport om etsredovisningen och
koncernredovis n i n ger'l

Uttdlanalen

Vi har utfdrt en revision av Srsredovisningen och koncernredovis-
ningen fdr Mavshack A8 (publ) f6r riikenskaps6ret 2019.

Enliqt ver uppfattning har Srsredovisningen och koncern-
redovisningen uppriittats i enlighet med Srsredovisningstagen och
ger en ialla vdsentliga avseenden 16ttvisande bild av moder-
bolagets och koncernens finansiella stiillning per den 31 december
2019 och av dessas finansiella resultat och kassafloden f6r eret
enligt Srsredovisningslagen. Fdrva tningsberiittelsen er fdrentig
med 6rsredovisninqens och koncernredovisningens 6vriga delar.

Vi tillstyrker diirf6r att bolagsstAmman faststiiller resuttat-
rekningen och balansrdkningen fdr moderbolaget och koncernen.

Gruncl liir ultalanden

Vi har utfdrt revasionen enligt lnternational Standards on Auditing
(l5A) och god revisionssed i Sverige. VArt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs narmare i avsnittet Reyisorns dnsyar. Vi 6r
oberoende if6rhellande till moderbolaget och koncernen enliqt qod
revisorssed iSverige och har idvrigt Iullgjort v6rt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi dnser att cle revisionsbevis vi har inhiimtat dr tillr6ckliga och
endamAlsenliga som grund f6r vera uttalanden.

Styrelsens och yerr(5t;ltaide dlrekt6ftns ahsvat

Det Ar styrelsen och verkstallande direkt6ren som har ansvaret fdr
att 6rsredovisningen och koncernredovisningen uppriittas och att
de qer en r6ttvisande bild enligt Srsredovisningslagen. Styrelsen
och verkstiillande direktdren ansvarar Aven f6r den interna kontroll
som de bed6mer ar nddviindig fdr att upprdtta en Srsredovisning
och koncernredovisning som inte innehelhr nagra vasentliga
felaktiqheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller misstag.

Vid upprattandet av Srsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkstiillande direktdren fOr beddmningen
av bolagets och koncernens fOrmgga att fortsetta ver*samheten.
De upplyser, n6r se 6r till6mpligt, om fdrhgllanden som kan pSverka
fdrm6gan att fortsetta verksamheten och att anv6nda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift til16mpas dock inte
om styrelsen och verkstellande direktdren avser att likvidera
bolaqet, upph6ra med verksamheten eller inte har n6got realistiskt
alternativ till att g6ra nAgot av detta.

Revisorns arJvrt
V6ra m6l er att uppnA en rimliq orad av sikerhet om att ersredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehAller
negra vesentliga felaktigheter. vare sig dessa beror pe oegent-
ligheter eller misstag, och att liimna en revisionsberiittelse som
inneh:ller vara uttalanden. Rimlig siikerhet dr en hdg grad av
sdkerhet, men:ir ingen garantifdr att en revision som utfdrs enligt
ISA och god revisionssed i Sveriqe alltid kommer att upptacka en
vdsentliq felaktighet om en sAdan finns. Felaktigheter kan uppst6
pA grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan lOrvantas peverka de
ekonomiska beslut som anvAndare fattar med grund i6rsredo'
visningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvdnder vi professionellt
omddme och har en professionellt skeptisk instiillning under hela
revisionen. Dessutom:

identifierar och beddmer vi riskerna fdr vasentliqa felaktiq-
heter i Srsredovisningen och koncernredovisningen. vare sig
dessa beror pi oegentligheter eller misstag, utformar och
utfdr granskningsAtg6rder bland annat utifrEn dessa risker och
inhamtar revisionsbevis som iir tillriickliga och SndamAlsenliqa
fdr att utqdra en grund fdr v6ra uttalanden. Risken fdr att inte
uppt6cka en viisentlig felaktighet till f6ljd av oegentligheter ar
h6gre;n fdr en vaisentlig felaktiqhet som beror pA misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande imaskopi, fdr-
falskning, avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller
6sidosSttande av intern kontroll.

skaffar vi oss en fdrsteelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse f6r ver revision fdr att utforma
granskningsetg:irder som 5r lempliqa med hiinsyn till om-
stiindigheterna, men inte fdr att uttala oss om effektiviteten i

den interna kontrollen-

. utviirderar vi lampliqheten i de redovisninqsprinciper som
anvainds och rimligheten i styrelsens och verksteilande
direktdrens uppskattningar i redovisninqen och ti lhdrande
upplysningar.

. drar vi en slutsats om liimpligheten i att styrelsen och verk'
steilande direktdren anviinder antagandet om fortsatt drilt vid
uppriittandet av Srsredovisninqen och koncernaedovisningen.
Vidrar ocks6 en slutsats. med grund ide inhemtade revisions-
bevisen, om det finns negon viisentlig osakerhetsfaktor som
avser sedana handelser eller fdrh6ilanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets och koncernens fdrmaga att
iorts:itta verksamheten. 0m vi drar slutsatsen att det finns en
v:isentlig osdkerhetsfaktor, m6ste vi i revisionsberettelsen
fasta uppmarksamheten pA upplysningarna i ersredovisningen
och koncernredovisningen om den viisentliga osdkerhets-
faktorn eller, om s6dana upplysningar iir otillreckliga, modi-
fiera uttalandet om 6rsredovisningen och koncernredovis.
ningen. V6ra slutsatser baseras p6 de revisionsbevis som
inh:imtas fram till datumet ldr revisionsberattelsen. Dock kan
framtida handelser eller ltjrhillanden gdra att ett bolaq och en
koncern inte liingre kan lortsStta verksamheten.

. utvArderar viden 6veroripande presentationen, strukturen och
innehellet i ersredovisningen och kohcernredovisningen, d;jri-
bland upplysningarna. och om ersredovisningen och koncern_
redovisningen 6terger de underliggande transaktionerna och
handelserna pA ett siitt som ger en r6ttvisande bild.

. inh6mtar vi tillriickliga och andamAlsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen f6r enheterna eller
affeirsaktiviteterna inom koncernen fdr att gdra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar fdr styrning.
dvervakning och utldrande av koncernrevisionen. Vi dr ensamt
ansvariga fdr vAra uttalanden.

vi m6ste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fdr den. vi
m6ste ocksi informera om betydelsefulla iakttaqelser under
revisionen, daribland de eventuella betydande brister iden interna
kontrollen som vi identilierat-
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
fiirfatt ningar

Uttalana!en

Utdver var revision av Arsredovisniogen och konceanredovisningen
har vi Aven utfdrt en revision av styrelsens och verkstallande
direkt0rens fdrvaltninq fiir Mavshack AB (publ) f6r 16kenskapsEret
2019 samt av f6rslaget till dispositioner betr6ffande bolagets vinst
eller f0rlust.

Vi tillstyrker att bolagsstdmman disponerar vinsten enligt fdrslaget
i f0rvaltninqsberattelsen och beviljar styrelsens ledam0ter och
verkstiillande direktdren ansvarsfrihet f6r 16kenskapsAret.

Crrnd liir uttalanrlefi

vi har utf6rt revisionen enligt god revisionssed iSverige. Vert
ansvar enligt denna beskrivs nermare iavsnittet Revisorns ansvar.
Vi iir oberoende i f6rh6llande till moderbolaqet och kohcernen
enligt god revisorssed iSverige och har idvrigt fullgjort v6rt
yrkesetiska ansvar enliqt dessa krav.

vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat iir tillreickliga och
ijndam6lsenliqa som grund f6r vera uttalanden.

Slyrersens oct verr(sf efiande dirckt6reos ans var

Det dr styrelsen som har ansvaret fdr f6rslaget till dispositioner
betraffande bolagets vinst eller fdrlust. Vid fdrslag till utdelning
innefattar detta bland annat en beddmning av om utdelninqen iir
f6rsvarlig med hensyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattninq och risker steller pi storleken av
moderbolagets och koncernens eqna kapital, konsoliderinqsbehov,
likviditet och sti,llning i dvrigt.

Styrelsen ansvarar 16r bolagets organisation och fdrvaltningen av
bolagets anqeldgenheter. Detta innefattar bland annat att fort-
ldpande beddma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation ijr utformad se att
bokfdringen, medelsldrvaltninqen och bolagets ekonomiska
angeEgenheter iovrigt kontrolleras pi ett betryggande siitt.
Verks6llande direktdren ska skdta den l6oande f6rvaltninqen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
6tgarder som 3r nddvandiga fdr att bolagets bokfdrinq ska full'
gdras i dverensstiimmelse med laq och fiir att medelsfdrvaltningen
ska sk6tas pe ett betryggande sett.

Revisorns ansraa

v6rt mel betriiffande revisionen av f6rvaltninqen, och ddrmed vert
uttalande om ansvarsfrihet. eir att inhdmta revisionsbevis fdr att
med en rimliq grad av Sdkerhet kunna bedoma om negon styrelse_
ledamot eller verkstiillande direktdren i nBgot viisentligt avseende:

. fdretagit nigon etgiird eller giort sig skyldig till n8gon f6r-
summelse som kan fdranleda ersiittningsskYldighet mot
bolaget, eller

. pA nAgot annat satt handlat i strid med aktiebolagslagen.
Srsredovisningslagen eller bolagsordningen.

V;rt mal betriiffande revisionen av fdrslaqet till dispositioner av

bolagets vinst eller fOrlust, och ddrmed vArt uttalande om detta' 6r
att med rimliq qrad av siikerhet bed6ma om fdrslaget iir f6renligt
med aktiebolagslagen.

Rimlig saikerhet;r en hdg qrad av sakerhet, men ingen garanti fdr
att en revision som utfOrs enligt god revisionssed i sveriqe alltid
kommer att upptiicka Stgarder eller fdrsummelser som kan

fdranleda ersattninqsskyldiqhet mot bolaget. eller att ett fOrslag till
dispositioner av bolaqets vinst eller fdrlust inte ar fdrenligt med

aktiebolagslagen.

Som eo del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anv6nder vi professionellt omddme och har en professionellt
skeptisk instellning under hela revisionen. Granskningen av
l6rvaltningen och fdrslaqet till dispositioner av bolagets vinst eller
fdrlust grundar siq frdmst pi revisionen av riikehskaperna. Vilka
tillkommande granskningsAtgirder som utfdrs baseras p6 vAr
professionella beddmning med utg6ngspunkt irisk och v:isent-
lighet. Det innebiir att vi fokuserar granskningen p6 sSdana
etgarder, omr6den och f6rh6llanden som dr vesentliga 16r verk-
samheten och ddr avsteg och overtrddelser 5kulle ha sSrskild
betydelse fdr bolagets situation. Vi gAr igenom och prdvar fattade
beslut, beslutsunderlag. vidtagna etgiirder och andra fdrh;llanden
som ar relevanta fdr vart uttalande om ansvarsfrihet. Som under-
lag fdr vart uttalande om styrelsens fdrslag till dispositioner
betreffande bolagets vinst eller fdrlust har vi granskat om fdrslaget
er f6renligt med aktiebolagslagen.

Anme ninq

Vid ett flertat tillfiillen under rekenskapsgret har avdragen
kdllskatt, arbetsgivaravgifter samt merviirdesskatt inte betalats i

rett tid.

Stockholm den 20 maj 2020

Ernst

rlsson
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Auktoriserad revisor


