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Effnetplattformen AB (publ) 
 

DELÅRSRAPPORT 
Januari – september 2020  

 
 

 Koncernens omsättning för perioden uppgick till KSEK 4 970 (7 128) eller 
SEK 0,55 (0,79) per aktie. 
 

 Rörelseresultatet för perioden uppgick till KSEK -3 929 (-836). Netto-
resultatet var för samma period KSEK -3 089 (-640) eller SEK -0,34 (-0,07) 
per aktie.  

 
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 

KSEK -3 496 (-1 945) eller SEK -0,39 (-0,22) per aktie. 
 
 Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid 

periodens slut till KSEK 19 433 (22 570) vilket motsvarar SEK 2,15 (2,50) 
per aktie.  

 
 Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 19 617 (23 434) 

eller SEK 2,17 (2,59) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 85 (89) 
procent.  
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Effnetplattformen AB (publ) 
 

DELÅRSRAPPORT 
Januari – september 2020 

 
 
TREDJE KVARTALET 2020  
 
Intäkterna kommer från årliga licensavgifter, royalty- och supportavgifter. 
Kvartalets intäkter uppgick till KSEK 1 457 (2 581). 
 
Våra intäkter har fortsatt uppvisat en viss ryckighet och var under kvartalet lägre 
än förväntat. Intäkterna under tredje kvartalet var lägre än intäkterna under andra 
kvartalet och också lägre än under motsvarande period förra året. Våra 
royaltyintäkter är fortsatt påverkade av situationen med COVID-19. Vi är i 
diskussion med många potentiella kunder och partners för både våra Header 
Compression-produkter och vår 5G-protokollstack vilket visar på fortsatt tydligt 
intresse för våra produkter. Vi observerar dock att de diskussionerna och 
beslutsprocesserna drar ut på tiden mer än vanligt på grund av situationen med 
COVID-19. Dock så tror vi oss börja se ljus i slutet på tunneln.  
 
Vi har fått beslut från EU för alla tre Horizon 2020-projektförslag som våra 
konsortier skickat in. Resultatet var att alla tre förslagen var nära eller över 
kvalifikationströskeln men  tyvärr blev inget av projekten utvalda för finansiering. 
Vi ser ändå nytta med vårt deltagande då vi har ökat både vår synlighet och vårt 
kontaktnätverk. Vi och våra konsortiepartners i de olika projekten är intresserade 
av att fortsätta söka projektfinansiering från EU i framtiden.  
 
COVID-19-pandemin har inte påverkat vårt utvecklingsarbete. Vi fortsätter att 
optimera vår Header Compression-portfölj för att leverera maximal prestanda och 
vi fortsätter att utveckla vår 5G-protokollstack och lägger till fler funktioner, 
integrerar den med protokollstackskomponenter från andra leverantörer samt 
testar den enligt 3GPP-standardtesterna. Alla dessa aktiviteter fortsätter att 
ytterligare öka värdet på vår produktportfölj och generera fler möjligheter för oss. 
 
Under kvartalet har vi förstärkt vårt team genom att anställa en erfaren 
utvecklingschef. Utöver det kommer även två seniora utvecklare att ansluta sig till 
vårt team under fjärde kvartalet. Som ett resultat av detta kommer vårt beroende 
av externa resurser att ha minskat kraftigt vid årets slut.  
 
Vi fortsätter att tro på vår potential på medellång och lång sikt baserat på vår 
produktmix bestående av Header Compression och 5G-protokollstacken, liksom vår 
redan existerande portfölj av kontrakt. Därför fortsätter vi att expandera vår 
produktportfölj för att skapa fler möjligheter för oss att öka våra intäkter och 
minska fluktuationerna. 
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Header Compression 

Vi närmar oss färdigställande av nästa uppdatering av vår Effnet ROHC-portfölj där 
vi fokuserat på ytterligare optimering för att minska minnesbehovet och förbättra 
robustheten och säkerheten. Detta arbete har gett ett signifikant resultat och våra 
minneskrav har reducerats kraftigt jämfört med tidigare. Vi är i diskussioner med 
potentiella kunder för licensiering av vår mjukvara för användning i olika produkter 
och applikationer såsom industri, satellit, 4G/5G mobilnät samt för mobil 
fordonskommunikation.  
 
5G-Protokollstack 
 
Vi fortsätter att arbeta med våra partners för integration och testning av vår 5G-
protokollstack. Vi gör framsteg när det gäller integration med L1/PHY och radio 
(RRU). Integrationsprocessen har tagit längre tid än förväntat och försvåras av 
bristen på kostnadseffektiva sätt att testa vår mjukvara och integrationen med våra 
partners mjukvarukomponenter. Vi bygger ett eget testnätverk i vårt labb för att 
kunna gå förbi dessa problem och fortsätta göra framsteg med produkten. Eftersom 
vi arbetar med den allra senaste tekniken så finns inga färdiga svar eller 
erfarenheter att lära från. När vi löst dessa tekniska utmaningar så ser vi dock 
spännande affärsmöjligheter framöver.   
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTERING JULI – SEPTEMBER 2020 
 
Nettoomsättning och resultat 
Koncernens omsättning för det tredje kvartalet uppgick till KSEK 1 457 (2 581) eller 
SEK 0,16 (0,29) per aktie. 
 
Kvartalets rörelseresultat uppgick till KSEK -1 365 (389). Nettoresultatet för det 
tredje kvartalet var KSEK -1 074 (313) eller SEK -0,12 (0,04) per aktie och 
nettomarginalen var negativ (12 %). 
 
Kvartalets resultat belastas med kostnader för externa konsulter som anlitas i vår 
produktutveckling. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet till 
KSEK -709 (463) eller SEK -0,08 (0,05) per aktie. 
 
Investeringar 
Under kvartalet gjordes inga investeringar (förra årets motsvarande kvartal KSEK 
75). 
 
 
FINANSIELL RAPPORTERING JANUARI – SEPTEMBER 2020 
 
Nettoomsättning och resultat 
Koncernens omsättning för perioden uppgick till KSEK 4 970 (7 128) eller SEK 0,55 
(0,79) per aktie. 
 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till KSEK -3 929 (-836). Nettoresultatet var 
för samma period KSEK -3 089 (-640) eller SEK -0,34 (-0,07) per aktie.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till KSEK               
-3 496 (-1 945) eller SEK -0,39 (-0,22) per aktie. 
 
Investeringar 
Inga investeringar gjordes under perioden (motsvarande period förra året KSEK 
75). 
 
Personal 
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 8 (6) personer. Vid periodens 
slut uppgick antalet anställda till 9 (6). 
 
FINANSIELL STÄLLNING 
 
Likvida medel 
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens 
slut till KSEK 19 433 (22 570) vilket motsvarar SEK 2,15 (2,50) per aktie.  
 
Eget kapital och soliditet 
Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 19 617 (23 434) eller SEK 
2,17 (2,59) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 85 (89) procent.  
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MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTERING JANUARI – SEPTEMBER 
2020 
 
För perioden redovisades ett rörelseresultat om KSEK -598 (-646). 
 
Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till KSEK 20 241 (20 781). 
Likvida medel uppgick vid samma tidpunkt till KSEK 136 (122).  
 
 
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
 
Koncernen är både genom sin egen verksamhet och genom sina investeringar i 
andra bolag utsatt för risker av både rörelse- och finansiell karaktär. Inom bolaget 
pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker samt bedöma 
hur dessa skall hanteras.  
 
Marknaderna för bolagets produkter kännetecknas av stor potential men med långa 
införsäljningstider och därför en ryckig försäljningsutveckling.  
 
Moderbolaget bedriver ingen operativ verksamhet, varigenom riskerna i detta bolag 
är begränsade till risker förknippade med dess investeringar i andra bolag och dess 
likviditetsförvaltning. 
 
 
KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 
 

12 feb 2021 Bokslutskommuniké för 2020 

 
 
 
Stockholm den 23 oktober 2020 
 
Effnetplattformen AB (publ) 
 
Styrelsen 
 
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.  
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-
personers försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08:30 CET. 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, 0920 609 18 / 072 930 2545 
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com 
eller besök bolagets hemsida www.effnet.com 
Effnetplattformen AB (publ), organisationsnummer 559085-5721 har sitt säte i Stockholm.  
Postadress: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå.  
Bolagets aktie handlas sedan i januari 2017 på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Eminova 
Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se (www.eminova.se). 

  

mailto:aniruddha.kulkarni@effnet.com
mailto:sten.sunden@effnet.com
http://www.effnet.com/
http://www.eminova.se/
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
KSEK 

2020 
jul-sep 

2019 
jul-sep 

2020 
jan-sep 

2019 
jan-sep 

2019 
jan-dec 

Nettoomsättning 1 457 2 581 4 970 7 128 9 569 
Övriga rörelseintäkter - - - - - 
Summa intäkter för perioden 1 457 2 581 4 970 7 128 9 569 
Externa kostnader  -1 136 -1 143 -4 424 -4 428 -6 331 
Personalkostnader -1 686 -1 049 -4 475 -3 536 -4 884 
Summa rörelsekostnader för perioden -2 822 -2 192 -8 899 -7 964 -11 215 
      
Rörelseresultat för perioden -1 365 389 -3 929 -836 -1 646 
      
Finansnetto -1 9 -1 22 -18 
Resultat före skatt för perioden -1 366 399 -3 930 -814 -1 664 
Skatt 292 -85 841 174 295 
PERIODENS RESULTAT -1 074 313 -3 089 -640 -1 368 
      

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
KSEK 

2020 
jul-sep 

2019 
jul-sep 

2020 
jan-sep  

2019 
jan-sep  

2019 
jan-dec 

 
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital -1 626 138 -4 711 -1 595  -1 543 
Förändring i rörelsekapital 918 325 1 216 -349 -45 
Kassaflöde från löpande verksamhet -709 463 -3 496 -1 945 -1 587 
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -75 - -75 -75 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - - - 
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL -709 388 -3 496 -2 020 -1 662 
      

NYCKELTAL 2020 
jul-sep 

2019 
jul-sep 

2020 
jan-sep 

2019 
jan-sep 

2019 
jan-dec 

Omsättning per anställd, KSEK 162 430 621 1 188 1 595 
Genomsnittligt antal aktier, tusental 9 038 9 038 9 038 9 038  9 038 
Omsättning per aktie, SEK 0,16 0,29 0,55 0,79 1,06 
Nettoresultat per aktie, SEK -0,12 0,04 -0,34 -0,07 -0,15 
Kassaflöde (från löpande verksamhet) per aktie, SEK -0,08 0,05 -0,39 -0,22 -0,18 
Rörelsemarginal NEG 15 % NEG NEG NEG 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
KSEK 

 2020- 
09-30 

2019- 
09-30 

2019- 
12-31 

TILLGÅNGAR     

Materiella anläggningstillgångar  0 0 0 
Finansiella anläggningstillgångar  77 198 77 
Anläggningstillgångar  77 198  77 
Kortfristiga fordringar  3 605 3 651 2 582 
Kortfristiga placeringar  0 0 0 
Kassa och bank  19 433 22 570 22 928 
Summa omsättningstillgångar  23 038 26 221 25 510 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  23 115 26 419 25 587 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital  19 617 23 434 22 705 
Avsättningar  175 350 175 
Kortfristiga skulder  3 323 2 634 2 706 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  23 115 26 419 25 587 
     
Poster inom linjen     
Ställda säkerheter  50 50 50 
Ansvarsförbindelser  - - - 
     

FÖRÄNDRING I KONCERNENS  
EGET KAPITAL 
KSEK 

 2020 
jan-sep 

 

2019 
jan-sep 

 

2019 
jan-dec 

 
Eget kapital vid periodens början  22 705 24 074 24 074 
Nyemission  - - - 
Periodens resultat  -3 089 -640 - 1 368 
Eget kapital vid periodens slut  19 617 23 434 22 705 
     

NYCKELTAL  2020- 
09-30 

2019- 
09-30 

2019- 
12-31 

Soliditet  85 % 89 % 89 % 
Antal aktier, tusental  9 038 9 038 9 038 
Likvida medel per aktie, SEK  2,15 2,50 2,54 
Eget kapital per aktie, SEK  2,17 2,59 2,51 
Börskurs vid periodens slut, SEK  9,30 6,26 7,18 
Kurs / eget kapital  428 % 241 % 286 % 
Börsvärde vid periodens slut, MSEK  84,1 56,6 64,9 
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KVARTALSDATA  
KSEK 

Kvartal 1  Kvartal 2  Kvartal 3  Kvartal 4  Helår  

 
Omsättning 

          

20152 3 636  3 562  2 075  1 768  11 041  
2016 4 781 2 2 268 2 1 492 2 1 017 3 9 558 3 
2017 4 263  3 554  2 466  1 776  12 059  
2018 2 228  2 484  1 126  1 536  7 374  
2019 2 102  2 444  2 581  2 441  9 569  
2020 1 499  2 014  1 457      
           
 
Rörelseresultat 

          

20152 2 420  2 246  1 186  77  5 929  
2016 3 513 2 886 2 65 2 -1 545 3 2 919 3 
2017 1 369  1 620  1 006  -389   3 606  
2018 299  175  -1 003  -1 395  -1 924  

2019 -781  -444  389  -810  -1 646  

2020 -1 963  -601  -1 365      

           

 
Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 

          

20152 1 261  1 298  3 435  -158   3 240  
2016 3 319 2 -242 2 2 178 2 -4 767 3 488 3 
2017 2 698 1 26  1 251  -25  3 950 1 
2018 -821  23              -156  -1 601  -2 555  
2019 -353  -2 054  463  357  -1 587  

2020 -1 474  -1 313  -709      

 
Redovisningsprinciper och noter 
Alla belopp redovisas i tusental svenska kronor (KSEK) om inte annat anges. Denna delårsrapport 
har upprättats i enlighet med RR 20 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL). För 
moderbolaget har Bokföringsnämndens Allmänna Råd och Årsredovisningslagen (ÅRL) tillämpats. 
Om inte annat anges är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.  
 

Notera att avrundningar kan ha medfört att beloppen inte stämmer om de summeras. Alla 
jämförelsesiffror i rapporten beskriver motsvarande period föregående år om ej annat anges. 
 
 
1 Vissa transaktioner i genomförandet av affären med Samhällsbyggnadsbolaget efter beslut på dess extra 
bolagsstämma 2017-01-16 har beaktats som om de hänt per 2017-01-01. Därmed visar Proforma1 
kassaflödesanalys och förändring av eget kapital transaktioner tillhörande den nya koncernen. 
 
2 Avser Proforma för den förra Effnetplattformen-koncernen för motsvarande period. Förra moderbolaget (med 
annat organisationsnummer men tidigare med samma namn) är numera namnändrat till  
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) och är nu ett fastighetsbolag.  
 
3 Avser Proforma för motsvarande period under den förra koncernen Effnetplattformen AB då IFRS 
(International Financial Reporting Standards) har tillämpats.   
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OM EFFNETPLATTFORMEN AB 
Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad 
digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets 
noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att 
skapa ett ökat värde för våra aktieägare. För vidare information om Effnetplattformen AB, besök 
www.effnetplattformen.se. 
 
OM EFFNET AB 
Dotterbolaget Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk och licensierar dem till 
bolag över hela världen. Effnets 4G/5G-protokollstack licensieras till chipset- och produktbolag för användning 
i mobila enheter inklusive mobila IoT-terminaler, mobiltelefoner, modem och accesspunketer för mobilt 
bredband, basstationer (från small cells till C-RAN), testsystem m.m. Effnet är världsledande inom området IP 
Header Compression och dess produkter inom det området licensieras till chipset- och produkttillverkare för 
användning i fasta, mobila och satellitnärverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter och 
tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP Header Compression, besök www.effnet.com. 

 
 
 

Effnetplattformen AB:s aktieägare 
(Totalt 3 479) 30 september 2020 

Antal aktier Andel röster/ 
kapital, % 

Hans Runesten via bolag samt kapitalförsäkring  1 289 788 14,3 
Göran E. Larsson via bolag 1 071 153 11,9 
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 958 660 10,6 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 721 574 8,0 
Hansen, Jens Stig Heick 354 000 3,9 
Wilhelmsson, Ulf 319 000 3,5 
Lundmalm, Bengt 273 000 3,0 
Nordare-Lundh, Björn 217 098 2,4 
Gagnevall, Per 205 293 2,3 
Khorrami Asl, Vahid 157 000 1,7 

S:a 10 största aktieägarna  5 566 566 61,6 
S:a övriga aktieägare 3 471 476 38,4 

Totalt  9 038 042 100,0 

http://www.effnetplattformen.se/
file:///C:/Users/sten__000/Downloads/www.effnet.com

