
Bokslutskommuniké 2021

Sammanfattning av januari - december 2021

● Nettoomsättningen för januari - december var 48,9 (41,9) MSEK*
● Rörelsens intäkter för januari - december var 63,9 (45,9) MSEK.*
● Rörelsens bruttovinst för januari - december uppgick till 36,5 MSEK.
● EBIT, rörelseresultatet uppgick till -35,7 (-35,0) MSEK.*
● EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -28,4 (-18,9)MSEK.*

Kvartal 4 2021
 
● Nettoomsättning för kvartal fyra var 10,3 (17,2) MSEK.*
● Rörelsens intäkter för kvartal fyra var 15,3 (18,2) MSEK.*
● EBIT, rörelseresultatet uppgick till -11,1 (-16,7) MSEK.*
● EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -9,4 (-6,2) MSEK*

Jämförelsen görs med motsvarande period 2020.

* Mavshack Studio ingår inte i jämförelsen från föregående år.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
25:e februari 2022 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB 
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies,
Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att
erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste
tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet
MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på
www.mavshack.
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Vd har ordet

2021- Mavshacks premiärår med liveshopping.
Jag vill börja med att tacka Mavshacks alla intressenter för ett gott samarbete under året. Det
har varit ett intensivt år med förändringar inom nästan samtliga enheter inom företaget. Det
klart största projektet har varit utvecklingen och lanseringen av Mavshacks egen mobila
liveshoppingapp, vilken gör det möjligt för i princip alla företag att producera liveshopping
(eller livesända) direkt från mobiltelefonen till egen hemsida.

Bonniersamarbetet
Mavshack har ingått i flera samarbetsavtal under 2021 men jag är stoltast över det med
Bonnier News. Teamet arbetade intensivt i nästan nio månader innan avtalet blev klart i
september. Det unika med Bonniersamarbetet är att det kombinerar Mavshacks globala
tekniska plattform och produktionskompetens med Bonnierkoncernens räckvidd. Därför kan
jag med övertygelse säga att, för alla kunder med ambition att lyckas med sitt
liveshoppingevent, finns ingen mer kvalificerad motpart än Mavshack/Bonnier. Vi har
tillsammans med Bonnier haft en rad liveshoppingevent under hösten, bland annat med
Amazon och NOA Gallery. Jag kan lova er fler fina kunder och liveshoppingevent att följa
under året.

Mobil Liveshopping
Mavshacks mobilapp används redan av flertalet kunder. Vi genomförde bland annat
liveshopping med Iittala från butiken på Stureplan i Stockholm. En intressant detalj i
sammanhanget är, ur ett tekniskt perspektiv, att vi genomförde den första livesändningen via
iphone 12 och 4G. Vi hade inte tillgång till bättre uppkoppling. Kvaliteten var trots det
enastående vilket visar på vilka möjligheter våra kunder har när det gäller att producera egen
liveshopping via Mavshacks app.

Intresset för Mavshacks mobila liveshoppingprodukt finns inte i bara i Sverige utan även på
andra marknader. Vi har därför valt att lansera produkten i Indien, där Mavshack har haft lokal
personal sedan 2014. Det är min förhoppning att chefen för liveshopping i Indien, Swapnil
Rawal, inom kort kommer att kunna presentera Mavshacks första indiska kunder.

Mavshack Studio
Vad gäller Mavshack Studio har vi under kvartalet genomfört förändringen från att enbart
producera liveshopping till att producera alla slags event av dvs. all produktion som kräver
broadcastingkvalitet. I studion har vi haft kunder som Axfood, Mediamarkt och Matsmart som
genomfört produktioner med oss. Mavshack har samtidigt minskat antalet anställda inom
Mavshack Studio, för att istället rekrytera ytterligare sälj och produktionskompetens till
Mavshack Liveshopping. Daniel Forfot tillträder från 1 mars rollen som tf försäljningschef för
Mavshack Liveshopping då Anna Galaz har valt att lämna sin roll.
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Mavshack IT - Itevo
Itevo som varumärke lanserades innan jul 2021. Det är ett samlat erbjudande gällande
Mavshacks satsning på hårdvara och tjänster kopplat till hårdvaran. Mavshack vill skapa en
grupp av företag under samma varumärke som ska växa och ha ett och samma erbjudande till
samtliga kunder. Vi vill skapa effektivitet genom att centralisera administration och se till att
fokus på de olika siterna hålls till kund och affär. Under året har vi fortsatt haft problem med
leverans av hårdvara, vilket ställt till det för kunderna och oss.

Teckningsoptioner
Teckningsoptionspaket genomfördes i samband med emissionen i våras. Utfallet på
teckningsoptionerna blev överväldigande. Mavshack erbjöd optionerna vederlagsfritt för att
säkerställa stor spridning och engagemang över tid.

Resultatkommentar
Avslutningsvis en kommentar angående resultatet för Mavshack under 2021. Mavshack ökade
intäkterna med 39% från 45,9 MSEK (2020) till 63,9 MSEK (2021). Vi har en bruttovinst för året
på 36,5 MSEK och en bruttomarginal på 57%. Tyvärr påverkades Itevo fortsatt negativt av den
globala komponentbristen vilken vi har förhoppning om att det sker en förbättring för under
2022. Resultatet för året är ungefär detsamma som 2020.

Vi är mitt uppe i en intensiv period och jag är övertygad om att ni alla kommer bli nöjda över
de avtal som kommer att presenteras löpande. Jag önskar er alla ett gott 2022.

//Tommy

3
Mavshack AB (PUBL)

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021



Verksamheten

Mavshack AB (publ) består av sex rörelsedrivande bolag indelat i två affärsområden,
Streaming samt IT:

Streaming

24hTech International AB har sedan 2006 varit koncernens hjärta med sin breda och djupa
kunskap inom global streaming och distribution av rörligt innehåll. Företagets tjänster
innefattar distribution av både Live och VOD. Bolaget arbetar med interna och externa kunder
och förser dem med de streaminglösningar som behövs utifrån kundens affär. Tjänsterna kan
innebära allt från helhetslösningar, som samarbetet med Hometv.se, till enstaka delar av en
digital distributionskedja. Inom bolaget ryms även Mavshacks satsning på liveshopping med
sälj och marknadsföringskompetens.

Mer information finns på 24htech.com samt mavshack.live.

Mavshack Zellma AB , UNÄ till Mavshack Studio, bedriver verksamhet med inriktning mot
produktion i studio som kan distribueras via Mavshacks egenutvecklade streamingplattform.
Mavshack Studio förvärvades under Q3 2020 och lanserade sin verksamhet i januari 2021.
Genom studion har Mavshack som vision att leverera den starkaste kundupplevelsen via
studioproduktioner till företag med 3D VR-greenscreen teknik speciellt anpassad för
live-event. 

Mer information om studion finns på mavshack.live.

Mavshack Movies AB har sedan 2006 drivit egna streamingsajter under olika varumärken men
har sedan 2013 fokuserat på mavshack.com, vars erbjudande riktar sig till konsumenter i
Mellanöstern. Mavshack Movies har avtal med flera innehållsleverantörer, främst från
Filippinerna. Mavshack Movies kunder, konsumerar främst direktsänd-TV och samt TV-serier.
Mavshack.com säljer månads- och dagsabonnemang.  Men den primära användarbasen köper
framförallt dags abonnemang som förnyas automatiskt via mobiloperatörer, så som Etisalat, Du
och Viva Kuwait. 

Mer information finns på mavshack.com

 IT

Your IT AB bedriver konsultverksamhet inom IT med bland annat installation, drift, underhåll,
projektledning, hostingtjänster, kompetensutveckling och affärssystem som arbetsområden.
Your IT säljer även IT-relaterade produkter och tjänster, utveckling och projektledning på
projektnivå. Men även all övrig IT-utveckling som kunder kan tänkas ha behov av. 
Verksamheten är baserad i Stockholm och Varberg.

Mer information finns på yourit.se
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Partner54 i Karlstad AB är ett dotterbolag till YourIT och sysslar med IT-verksamhet
närbesläktad med den som tidigare angetts för Your IT. Partner54 är specialiserade på
offentlig upphandling och levererar kompletta printlösningar till bland annat Örebro och
Älmhults kommuner. Verksamheten har en viss övervikt på dokumenthantering jämfört med
IT-konsulting. Verksamheten är baserad i Karlstad och Örebro.

Mer information finns på partner54.se

IPMovers IT Ltd är ett dotterbolag till YourIT och bedriver konsultverksamhet inom
mjukvaruutveckling. Kunderna består främst av svenska företag som antingen hyr sin egen
utvecklingsavdelning bestående av IPMoversmedarbetare eller köper projekt av Mavshack
som utvecklas i Indien. Några av de vanligaste produkterna och tjänsterna vi utför är
apputveckling, utveckling av affärssystem, api-integrationer samt hemsidor. Projekten kan vara
mer eller mindre omfattande och löpa över olika lång tid. Verksamheten är baserad i
Chandigarh, Indien.

Mer information finns på ipmovers.com

Omsättning och resultat ( jmf. med f.g. kvartal)

Försäljningen under ärde kvartalet 2021 uppgick till 10,3 (17,2) MSEK. Rörelseresultatet för
kvartalet uppgick till -11,1 (-16,7) MSEK. Kostnadskontroll är fortsatt viktigt för koncernen.

Finansiell ställning ( jmf. med f.g. kvartal)

Likvida medel uppgick till 3,3 (1,6) MSEK. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 24,3
(17,9) MSEK i koncernen. Soliditeten uppgick till 46 (44) %.

Moderföretaget redovisar ett eget kapital vid periodens slut om 49,4 (39,2) MSEK och
soliditeten uppgick till 77 (78) %.

Framtidsutsikter

Koncernen kommer under 2022 vidareutveckla verksamheten inom de olika områden vi i
dagsläget är aktiva i, genom både förvärv samt organisk tillväxt. Mavshack kommer även att
fortsätta konsolideringen av dotterbolagen för att minska kostnader för administration inom
koncernen. Ambitionen är att skapa fler samarbeten i Sverige och utomlands med inriktning
mot teknik i absolut världsklass.  
 
Rapport från styrelse och VD
Styrelsen och den verkställande direktören 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 
Kvartalsrapporten har inte varit föremål för revisorns granskning.  
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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 2019. Memorandumet finns att
hämta på bolagets hemsida. Utöver riskerna som specificeras i memorandumet monitorerar
Mavshack utvecklingen av den världsomfattande covid-19-pandemin noggrant och identifieras
därmed som en framtida möjlig risk för verksamheten. 

Kommande rapporter
Kvartalsrapport ett 2022-04-21
Kvartalsrapport två 2022-08-23
Kvartalsrapport tre 2022-10-21
Bokslutskommuniké 2022 2023-02-24

Årsstämma
Årsstämma planeras till den 25 april 2022 i bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm.
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på mavshack.se och i bolagets lokaler på
Karlavägen 58 från den 4 april 2022.

Stockholm 25 februari 2022
Mavshack AB (publ)
Styrelsen
 
För mer information kontakta:
VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90

alt

ir@mavshack.com
 
Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: www.mavshack.se. 
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Resultaträkning Koncernen
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Balansräkning – Koncernen
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Balansräkning – Koncernen

Förändring eget kapital – Koncernen
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Kassaflöde – Koncernen

Resultat per aktie
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Resultaträkning – Moderbolag
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Balansräkning – Moderbolag
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Balansräkning – Moderbolag

Förändring eget kapital – Moderbolag
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Kassaflöde – Moderbolag

14
Mavshack AB (PUBL)

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021


