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 Koncernens omsättning för perioden uppgick till KSEK 7 167 (9 569) eller 
SEK 0,79 (1,06) per aktie. 
 

 Rörelseresultatet för perioden uppgick till KSEK -4 639 (-1 646). 
Nettoresultatet var för samma period KSEK -3 634 (-1 368) eller SEK -0,40  
(-0,15) per aktie.  

 
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden                

till KSEK -6 560 (-1 587) eller SEK -0,73 (-0,18) per aktie. 
 

 Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid 
periodens slut till KSEK 15 959 (22 928) vilket motsvarar SEK 1,77 (2,54) 
per aktie.  

 
 Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 19 072 (22 705) 

eller SEK 2,11 (2,51) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 89 (89) 
procent.  
 

 
Händelser efter perioden 

 
 Effnet har nu framgångsrikt testat sin 5G gNB-DU-programvara med 

kommersiella telefoner i 5G Stand Alone (SA)-läge. Detta är en betydande 
prestation och en milstolpe som uppnåtts i utvecklings- och 
integrationsprocessen för Effnets 5G-protokollstack. Bolaget arbetar nära en 
systemintegratör med att integrera sin 5G gNB-DU-programvara. Målet med 
det är att skapa en komplett 5G RAN-lösning för att tillvarata de möjligheter 
som finns i pipeline. 
 

 Effnet har lanserat sin nya produkt, Effnet ASN.1 5G Toolset, som används för 
utveckling av signaleringsprotokoll inom 5G. Effnet ASN.1 5G Toolset 
använder modern C++ samt är plattformsoberoende, robust (i betydelsen 
säker och med hög kvalitet) och levererar hög prestanda. Denna produkt kan 
potentiellt utvecklas till en helt ny  produktlinje för att uppfylla kundernas 
krav på olika marknader och applikationer. 
 

 Effnet har utökat sitt tidigare avtal för Header Compression med Altiostar 
Networks, en leverantör av 4G och 5G Open RAN-mjukvara. 
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FJÄRDE KVARTALET 2020 
 
Intäkterna kommer från årliga licensavgifter, royalty- och supportavgifter. Intäkterna för 
kvartalet uppgick till KSEK 2 197 (2 441). 
 
Intäkterna under fjärde kvartalet var högre än intäkterna under tredje kvartalet och 
nästan samma som under samma period förra året. Intäkterna för helåret 2020 var 
signifikant lägre än intäkterna 2019, främst på grund av den allmänna avmattningen av 
affärslivet under COVID 19-pandemin. Vi har upplevt att affärsprocesser och beslut tar 
längre tid eller skjuts upp. Baserat på pipelinen av affärsmöjligheter finns det ett tydligt 
intresse och behov av våra produkter så vi är optimistiska till att när situationen med 
COVID 19-pandemin förbättras så kommer också affärsklimatet att förbättras vilket ökar 
våra möjligheter.  
 
Under kvartalet har Effnet fortsatt att utveckla, integrera och testa sin 5G-protokollstack, 
addera betydande värde till sina Header Compression-produkter och lansera nya 
produkter både i Header Compression-portföljen och 5G-protokollstacksportföljen. 
 
Vidare under kvartalet har Effnet också stärkt sitt team med två seniora utvecklare och 
ytterligare minskat beroendet av externa resurser. 
 
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 portfölj av 
kontrakt. Därför fortsätter vi att expandera vår personalstyrka och produktportfölj för att 
skapa fler möjligheter för oss att öka våra intäkter och minska fluktuationerna. 
 
 
Header Compression 
 
Vi lanserade den senaste versionen av Effnet ROHC-portföljen efter att ha nått en 
betydande milstolpe i vårt arbete med prestandaoptimering. Effnet ROHC-portföljen 
passar nu ett ännu bredare spektrum av plattformar tack vare dess optimerade minnes- 
och CPU-användande. Många IoT-enheter har mycket begränsade resurser såsom minne, 
CPU och batteri. Minne är en värdefull resurs så vi fortsätter att optimera vår 
programvara för att minimera minnesanvändandet så att den kan användas på enheter 
med mindre och mindre resurser. Detta har helt klart potential att öka marknaden för vår 
programvara och skapa fler affärsmöjligheter. Produkter som basstationer, kärnnätverk 
och testsystem som stödjer fler och fler användare och anslutningar samt högre 
pakethastigheter kräver hela tiden mer prestanda och funktionalitet . Därför fortsätter vi 
optimera vår mjukvara och pressa gränserna på båda fronterna för att skapa fler 
affärsmöjligheter. 
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Vi har utökat vår Header Compression-portfölj med en produkt som stödjer den 3GPP-
definierade Ethernet Header Compression. 3GPP har nyligen lagt till Ethernet Header 
Compression i sina 5G NR Release 16-standarder fokuserade på ”TSN” (Time Sensitive 
Networking), vilket betyder nätverk med mycket höga krav på låga fördröjningar, något 
som vanligtvis förekommer i industriella applikationer. Med detta tillskott till vår Header 
Compression-portfölj kan vi uppfylla nya krav från våra kunder inom mobilkom-
munikation samt industriell kommunikation med 3GPP-teknik. 
 
Efter perioden utökade vi vårt licensavtal för Header Compression med Altiostar 
Networks. En återkommande kund är en bekräftelse av kvaliteten på vår produkt och våra 
tjänster. Vi är fokuserade att ständigt förbättra våra produkter och tjänster för att tillföra 
mer värde till dessa för att få både återkommande och nya kunder. Det finns båda typerna 
av möjligheter i pipeline. 
 
5G-Protokollstack 
 
Under perioden har vi köpt in ett avancerat 5G-testsystem som simulerar 
användarterminaler, en så kallad ”UE-simulator”. Vi har byggt ett 5G-testnätverk som 
inkluderar UE-simulatorn. I det testnätverket har vi framgångsrikt etablerat en komplett 
5G-dataanslutning från UE-Simulatorn, genom vår 5G gNB-DU-programvara inklusive 5G 
L1-programvaran från en partner, 5G gNB-CU och 5GC-programvara från våra andra 
partners. Tack vare detta utökade testnätverk kan vi nu påskynda utvecklingen, 
integrationen och testningen av vår 5G-protokollstack för att göra den mer robust och 
stödja fler funktioner. 
 
Precis som med vårt nyligen lanserade ASN.1 5G Toolset kan vi licensiera andra 
komponenter ur vår 5G-protokollstack, allt enligt kundens önskemål. Vi kan licensiera 
hela protokollstacken alternativt en eller flera av dess komponenter. På marknaden kan 
vi licensiera vår programvara till OEM-tillverkare eller arbeta med systemintegratörer för 
att nå marknaden som en del av en komplett lösning. Det finns olika typer av sådana 
möjligheter i pipeline. 
 
Vi har gjort stora framsteg på alla fronter i vårt partnerkonsortium för den kompletta 5G 
RAN-lösningen, och med konsortiets kombinerade erfarenhet och kontaktnätverk har vi 
flera intressanta projekt på gång för potentiella affärer. 
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTERING OKTOBER – DECEMBER 2020 
 
Nettoomsättning och resultat 
Koncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till KSEK 2 197 (2 441) eller 
SEK 0,24 (0,27) per aktie. 
 
Kvartalets rörelseresultat uppgick till KSEK -710 (-810). Nettoresultatet för det 
fjärde kvartalet var KSEK -545 (-729) eller SEK -0,06 (-0,08) per aktie och 
nettomarginalen uppgick till -25 % (-30 %). 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet till 
KSEK -3 064 (357) eller SEK -0,34 (0,04) per aktie. 
 
Investeringar 
Investeringar i ny testutrustning har gjorts med KSEK 409 (-). 
 
 
FINANSIELL RAPPORTERING JANUARI – DECEMBER 2020 
 
Nettoomsättning och resultat 
Koncernens omsättning för perioden uppgick till KSEK 7 167 (9 569) eller SEK 0,79 
(1,06) per aktie. 
 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till KSEK -4 639 (-1 646). Nettoresultatet var 
för samma period KSEK -3 634 (-1 368) eller SEK -0,40 (-0,15) per aktie.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till KSEK  
-6 560 (-1 587) eller SEK -0,73 (-0,18) per aktie. 

 
Investeringar 
Under året gjordes investeringar om KSEK 409 (75). 
 
Personal 
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 8 (6) personer. Vid periodens 
slut uppgick antalet anställda till 10 (7). 
 
FINANSIELL STÄLLNING 
 
Likvida medel 
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens 
slut till KSEK 15 959 (22 928) vilket motsvarar SEK 1,77 (2,54) per aktie.  
 
Eget kapital och soliditet 
Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 19 072 (22 705) eller SEK 
2,11 (2,51) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 89 (89) procent.  
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MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTERING JANUARI – DECEMBER 2020 
 
För perioden redovisades ett rörelseresultat om KSEK -407 (-575). 
 
Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till KSEK 20 391 (20 711). 
Likvida medel uppgick vid samma tidpunkt till KSEK 173 (166). 
 
  
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. 
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KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 
 

  

21 maj 2021 Delårsrapport för första kvartalet 2021 

20 aug 2021 Delårsrapport för andra kvartalet 2021 

22 okt 2021 Delårsrapport för tredje kvartalet 2021 

18 feb 2022 Bokslutskommuniké för 2021 

 
Bolagets årsredovisning tillhandahålls efter färdigställande på bolagets webbsida, 
www.effnetplattformen.se. 
 
Årsstämma i Effnetplattformen AB kommer att hållas den 21 maj 2021. 
 
 
 
 
Stockholm den 12 februari 2021  
 
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 
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 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.effnetplattformen.se 
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. 

  

file:///C:/Users/stesun12/Downloads/www.effnetplattformen.se
mailto:aniruddha.kulkarni@effnet.com
mailto:sten.sunden@effnet.com
http://www.effnetplattformen.se/
http://www.eminova.se/
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
KSEK 

2020 
okt-dec 

2019 
okt-dec 

2020 
jan-dec 

2019 
jan-dec 

Nettoomsättning 2 197 2 441 7 167 9 569 
Övriga rörelseintäkter - - - - 
Summa intäkter för perioden 2 197 2 441 7 167 9 569 
Externa kostnader  - 1 176 -1 903 -5 599 -6 331 
Personalkostnader -1 724 -1 348 -6 199 -4 884 
Avskrivningar -7 - -7 - 
Summa rörelsekostnader för perioden -2 906 -3 251 -11 805 -11 215 
     
Rörelseresultat för perioden -710 -810 -4 639 -1 646 
     
Finansnetto 18 -40 17 -18 
Resultat före skatt för perioden -692 -850 -4 621 -1 664 
Skatt 147 121 988 295 
PERIODENS RESULTAT -545 -729 -3 634 -1 368 
     

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
KSEK 

2020 
okt-dec 

2019 
okt-dec 

2020 
jan-dec 

 

2019 
jan-dec 

 
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 97 53 -4 614  -1 543 
Förändring i rörelsekapital -3 161 304 -1 946 -45 
Kassaflöde från löpande verksamhet -3 064 357 -6 560 -1 587 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -409 - -409 -75 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - - 
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL -3 473 357 -6 969 -1 662 
     

NYCKELTAL 2020 
okt-dec 

2019 
okt-dec 

2020 
jan-dec 

2019 
jan-dec 

Omsättning per anställd, KSEK 220 407 896 1 595 
Genomsnittligt antal aktier, tusental 9 038 9 038  9 038  9 038 
Omsättning per aktie, SEK 0,24 0,27 0,79 1,06 
Nettoresultat per aktie, SEK -0,06 -0,08 -0,40 -0,15 
Kassaflöde (från löpande verksamhet) per aktie, SEK -0,34 0,04 -0,73 -0,18 
Rörelsemarginal NEG NEG NEG NEG 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
KSEK 

 2020- 
12-31 

2019- 
12-31 

TILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar  402 0 
Finansiella anläggningstillgångar  77 77 
Anläggningstillgångar  479 77 
Kortfristiga fordringar  4 906 2 582 
Kortfristiga placeringar  0 0 
Kassa och bank  15 959 22 928 
Summa omsättningstillgångar  20 865 25 510 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  21 344 25 587 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital  19 072 22 705 
Avsättningar  - 175 
Kortfristiga skulder  2 272 2 706 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  21 344 25 587 
    
Poster inom linjen    
Ställda säkerheter  50 50 
Ansvarsförbindelser  - - 
    

FÖRÄNDRING I KONCERNENS  
EGET KAPITAL 
KSEK 

 
2020 

jan-dec 
 

2019 
jan-dec 

 
Eget kapital vid periodens början  22 705 24 074 
Nyemission  - - 
Periodens resultat  -3 634 - 1 368 
Eget kapital vid periodens slut  19 072 22 705 
    

NYCKELTAL  2020- 
12-31 

2019- 
12-31 

Soliditet  89 % 89 % 
Antal aktier, tusental  9 038 9 038 
Likvida medel per aktie, SEK  1,77 2,54 
Eget kapital per aktie, SEK  2,11 2,51 
Börskurs vid periodens slut, SEK  6,90 7,18 
Kurs / eget kapital  327 % 286 % 
Börsvärde vid periodens slut, MSEK  62,4 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  2 197  7 167  
 
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  -710  -4 639  

 
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  -3 064  -6 560  

 
 
Redovisningsprinciper och noter 
Alla belopp redovisas i tusentals 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 
Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk och licensierar dem till bolag över 
hela världen. Effnets 5G-protokollstack för terminaler licensieras till chipset- och produktbolag för användning 
i enheter inklusive IoT-terminaler, modem och accesspunkter inklusive integrerade Wi-Fi/mobila access-
punkter såväl som V2X-kommunikationsenheter. Effnets 5G RAN-mjukvara licensieras till OEM-tillverkare och 
systemintegratörer av basstationer (från small cells till C-RAN) och enheter för mobil fordonskommunikation 
såväl som testsystem. 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 satellitnätverk. 
För mer information om Effnet AB och om dess produkter och tjänster för 5G-protokollstack och IP Header 
Compression, besök www.effnet.com. 

 
 
 

Effnetplattformen AB:s aktieägare 
(Totalt 3 453) 30 december 2020 

Antal aktier Andel röster/ 
kapital, % 

Hans Runesten privat och via bolag 1 293 920 14,3 
Göran E. Larsson via bolag 1 071 153 11,9 
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 887 761 9,8 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 739 380 8,2 
Hansen, Jens Stig Heick 354 000 3,9 
Wilhelmsson, Ulf 322 000 3,6 
Lundmalm, Bengt 273 000 3,0 
Nordare-Lundh, Björn 217 098 2,4 
Gagnevall, Per 205 293 2,3 
Khorrami Asl, Vahid 150 000 1,7 

S:a 10 största aktieägarna  5 513 605 61,0 
S:a övriga aktieägare 3 524 437 39,0 
Totalt  9 038 042 100,0 

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

