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Det som beskrivs i denna rapport är Effnetplattformens tidigare verksamhet
som delades ut till dess dåvarande aktieägare den 16 januari 2017. Den
tidigare verksamheten bedrivs nu med Effnetplattformen Dividend AB som
moderbolag, se www.effnetdividend.se
Sedan 16 januari 2017 är Effnetplattformen AB, under namnändring till
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ett fastighetsbolag som äger
bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att
äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang
kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig
samarbetspartner i bolaget.
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Årsstämma 2017
Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 27
april 2017. Särskild kallelse sker tidigast sex, senast
fyra veckor före stämman. För att få delta i
årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 20 april 2017, dels anmäla sitt
deltagande till bolaget senast nämnda dag.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste i god tid, men dock senast den 20 april 2017,
låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman.

Ekonomisk rapportering
Januari–mars 2017: 28 april 2017
Januari–juni 2017: 29 augusti 2017
Januari–september 2017: 31 oktober 2017
Januari-december 2017: 23 februari 2018
Alla ekonomiska rapporter och andra pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets hemsida:
www.effnetplattformen.se.
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Kort om Effnetplattformen ledande teknik inom Header and
Payload Compression

Utvecklingen under 2016
Koncernen
Koncernens omsättning uppgick till MSEK 9,6 (11,0).

Verksamhet
Koncernens kärnverksamhet bedrivs i dotterbolaget
Effnet AB som är verksamt inom området digital
kommunikation och betjänar kunder i marknadssegment som karaktäriseras av hög tillväxt. Koncernens produkter baseras på ledande teknologi och
affärsidén innebär att koncernen skall vara ledande
inom sina affärsområden.
Utöver kärnverksamheten har moderbolaget positionerat sig som en attraktiv samarbetspartner till bolag
som söker kapital, ägarspridning, notering eller
förstärkning av lednings- och styrelseresurser. Inom
ramen för detta kan investeringar utanför bolagets
kärnverksamhet komma att göras.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2,9 (5,9)
Nettoresultatet uppgick till MSEK 2,4 (4,9) eller SEK
0,33 (0,71) per aktie.
Effnet AB
Under 2016 licensierade Effnet sin Header
Compression-teknik till Trio Datacom, ett bolag i den
franska Schneiderkoncernen samt till Inmarsat, en
ledare inom mobil satellitkommunikation.
Under året lanserades också den nya produkten,
TM
Effnet Modbus Header and Payload Compression
för den nya tidens industriella kommunikation.

Header and Payload Compression
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen
Effnet Header and Payload Compression, som ökar
effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IPtrafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk.
Typiska kunder är tillverkare av chipsets,
protokollstacksleverantörer samt tillverkare av
infrastrukturutrustning och terminaler inom främst
telekom. Effnet är den globalt ledande leverantören
inom sitt område.
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Hans Runesten har ordet
Bästa aktieägare,
2016 var ett mycket intensivt och händelserikt år för Effnetplattformen med flera
betydande affärer och lovande upplägg inför framtiden.
Teknikdelen i Effnet AB
Vårt dotterbolag Effnet AB nådde fortsatta framgångar genom licenseringar till
Inmarsat och Trio Datacom samt lanseringen av produkten ”Effnet Modbus Header
and Payload Compression”. Den operativa verksamheten, teknikrörelsen, har
uppvisat en god tillväxt och hög lönsamhet i flera år och dess VD, Aniruddha
Kulkarni, beskriver läget i teknikrörelsen mer detaljerat på omstående sida.
Affären med Animated Games Sweden AB
Under andra kvartalet genomfördes ett förvärv av 10 procent av aktierna i
kasinobolaget Animated Games Sweden AB som har utvecklat en egen
teknikplattform för nätkasinon. I september 2016 skedde i det bolaget sedan en
framgångsrik lansering av kasinokonceptet CasinoWilds.com, ett mobilanpassat
kasino som erbjuder kunden en attraktiv spelupplevelse med hjälp av ett
egenutvecklat bonussystem och innovativa lojalitetsprogram. Bolaget planerar för
notering på Nasdaq First North inom kort.
Affären med Axxonen Properties AB
Vi fortsatte med att förvärva cirka 15 procent av kapitalet i fastighetsutvecklingsbolaget Axxonen Properties AB (”Axxonen Properties”). Denna verksamhet startade
som ett fastighetsbolag 2004 och har sedan dess förvärvat, förvaltat och utvecklat
över 400 lägenheter. Verksamheten är fokuserad på bostadsutveckling med
centrala lägen i premiumsegmentet. Bolaget har idag pågående utvecklingsprojekt i
Stockholm med ett totalt försäljningsvärde överstigande 500 MSEK samt har en
växande pipeline av projekt. Axxonen Properties står inför en kraftig expansion och
planerar för en notering på Nasdaq First North under 2017/2018.
Utdelningen av Venturebolagen
Under november 2016 delades tre nystartade bolag, de s.k. ”Venturebolagen”, ut till
aktieägarna. Venturebolagen är avsedda att användas vid framtida noteringar inom
ramen för Effnetplattformens så kallade plattformsverksamhet där Effnetplattformen
fungerar som en attraktiv samarbetspartner till onoterade bolag som söker kapital,
ägarspridning, notering samt kompetens att driva och styra noterade bolag. Ett av
Venturebolagen, Effnetplattformen Ventures 1 AB, avtalade vidare om att förvärva
samtliga aktier i Animated Games varefter bolaget avser att byta namn till

CasinoWilds Holding AB (publ). Förvärvet och namnbytet har i skrivande stund
genomförts. Bolaget genomför nu en nyemission om ca. 15 mkr och kommer att
under Q1 2017 ansöka om notering på Nasdaq First North.
Affären med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Kronan på verket 2016 blev affären med fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (efter dess förvärv av AB Högkullen (publ) och Gimmel
Fastigheter AB), Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB, varigenom vi
blev medgrundare till det nya Samhällsbyggnadsbolaget med ett fastighetsbestånd
på cirka 11 miljarder kronor samtidigt som vi återigen skapade betydande värden för
våra aktieägare. Affären offentliggjordes i december 2016 och i januari 2017
godkändes transaktionen på en extra bolagsstämma och Effnet AB med sin
teknikverksamhet och investeringar i Animated Games och Axxonen Properties
delades ut till aktieägarna med ett nytt moderbolag.
Framtiden
Koncernen är nu ett fastighetsbolag inriktat mot att äga och förvalta bostads- och
samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 11 miljarder kronor (per
2017-01-16) och koncernen har en stark finansiell ställning med starka kassaflöden.
Mer information om den nya verksamheten finns på bolagets hemsida
www.effnetplattformen.se. Bolagets nya styrelse, verkställande direktör och ledning
presenteras också närmare på sidan 10 och 11. Inom kort kommer bolaget att
ändra sitt namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Jag ser fram emot och
hoppas att, tillsammans med den nya mycket kompetenta styrelsen och kunniga
ledningen med den fenomenale entreprenören Ilija Batljan som verkställande
direktör, kunna bidra till den fortsatta utvecklingen av Samhällsbyggnadsbolaget.
Den verksamhet som en extra bolagsstämma den 16 januari beslutade att dela ut till
aktieägarna har fortsatt en stark finansiell ställning med goda framtidsutsikter.
Teknikrörelsen gör fortsatta landvinningar och har hög lönsamhet. Avseende
plattformsdelen så är vår ambition att fortsätta i samma spår med att identifiera fler
framtida affärer i syfte att leverera värden till våra ägare. Vi förväntar oss också att
våra investeringar i Animated Games AB och Axxonen Properties AB kommer att
utvecklas mycket positivt. Sammantaget har vi därför en mycket ljus syn på
framtiden.
Stockholm i februari 2017
Hans Runesten
Styrelseordförande fram till 2017-01-16
Effnetplattformen AB (publ)
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Aniruddha Kulkarni har ordet
Bästa aktieägare,
Vilket händelserikt år 2016 var! Vår investeringsverksamhet i plattformsdelen har
fortsatt att leverera aktieägarvärde och i vår operativa verksamhet i Effnet AB har vi
vunnit nya kunder och utvecklat nya produkter till vår växande portfölj.
För vår verksamhet var 2016 på många sätt ett år av konsolidering av våra
marknader och kunder. Förra året konsoliderades många tillverkare av halvledare,
nätverkssystem och testsystem för att stärka sina positioner inför de stora
teknikskiften som pågår såsom 4G till 5G, Internet of Things, Industri 4.0 samt moln
och virtualisering etc. Nätoperatörer som närmar sig slutförandet av sina 4G LTEnätverksutrullningar experimenterar nu med den senaste tekniken för att kunna öka
driftseffektiviteten och introducera många nya tjänster. Effnet förbereder sig också
för att kunna positionera sig och ta vara på nya möjligheter i dessa föränderliga
tider.
Vi tror att vår omsättning på 9,6 miljoner kronor är en återspegling av denna
tillfälliga nedgång i infrastrukturutveckling under den konsolidering och det
teknikskifte som sker på marknaden. Vi har fortsatt god kostnadskontroll, hög
lönsamhet och bra kassaflöden vilket resulterat i en stark finansiell ställning med
soliditet på 94%.
När vi ser tillbaka på vår största marknad, mobil kommunikation, kan vi nu
konstatera att mer än 50% av nätoperatörerna har rullat ut 4G LTE-nätverk och
uppgraderat sina 3G HSPA-nät. Många stora nätoperatörer över hela världen är i
färd med att stänga ned sina 2G-nät. Antalet mobilabonnemang har nått
mättnadsnivåer på många marknader. Men helt klart har efterfrågan på mer data
och bättre tjänster inte minskat utan växer fortfarande starkt. Digitalisering,
automation och virtualisering driver innovation och tekniska framsteg till nästa nivå.
5G-nätverk med fokus på ännu högre bandbredd och lägre latens kan möjliggöra
många nya applikationer som är avgörande för säkerhet och trygghet såväl som för
fordonskommunikation och tjänster, utbildning, spel och underhållning. Detta
möjliggörs genom ny radioteknik och nya nätverkstopologier, både distribuerade
och centraliserade, baserade på virtualisering. För att förse en användare med
innehåll och tjänster med hög effektivitet kommer servrarna att komma närmare
användarna. Således kommer många fler sådana servrar att krävas i näten. Vi på
Effnet strävar efter att effektivisera nätverk och tror att dessa förändringar kommer
att ge oss möjlighet att utöka både vår produkt- och avtalsportfölj. Vi arbetar redan

på en ny produkt som har en potential att utvecklas till flera produktlinjer för olika
tillämpningar.
Industriell kommunikation är på väg att förändras från proprietära kommunikationsmetoder till IP- och Ethernetbaserad kommunikation. Förändringsprocessen är
långsam men kontinuerlig. Industrins fortsatt ökade automation anammar nu den
senaste internettekniken för att ge effektivitet i hela värdekedjan. När industrins
företagsnätverk ansluts till dess kontroll- och processnätverk sprider sig
internettekniken till även de minsta av sensorer och enheter som inte är lika kapabla
att hantera den databehandling som krävs för kommunikationen. Effnets
programvara ger ett betydande värde genom att komprimera både header
(adressen) och payload (nyttolasten) i det industriella protokollet vilket inte bara
sparar bandbredd utan även de resurser som krävs för överföring av information via
radio. Vår header- och payloadkomprimeringsprodukt kommer att utvecklas vidare
för att stödja komprimering av payload av olika typer och små storlekar som typiskt
skickas som förfrågningar från användare för att få tillgång till data och tjänster.
Detta kommer även att kunna tillämpas på många andra marknader som sakernas
Internet (IoT), mobil kommunikation, satellitkommunikation och mikrovågsradiolänkar.
Vi fortsätter att utöka vår produktportfölj för att öka effektiviteten i nätverk. Våra
tjänster är kundorienterade och syftar till att ta itu med kundernas omedelbara
problem samt ge långsiktiga lösningar. Vårt team fortsätter att expandera och samla
mer erfarenhet och kompetens.
Jag tackar alla mina medarbetare för deras bidrag och hårda arbete för att utveckla
företaget och dess produkter och för den service de ger våra kunder. Jag tackar
styrelseledamöterna för deras vägledning och förtroende för vårt team.
Med starkt stöd från mitt team och vår strategi känner jag mig optimistisk inför
fortsatt framtida tillväxt och fortsatta framgångar inom ramen för vår nya koncern
med ett nytt moderbolag.
Luleå i februari 2017
Aniruddha Kulkarni
Verkställande direktör och koncernchef fram till 2017-01-16
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Affärsidé, mål och strategier - aktieägarvärde genom
långsiktig lönsam tillväxt
Affärsidé
Koncernens affärsidé är att inom digital kommunikation leverera ledande produkter
och tjänster till kunder inom marknadssegment med hög tillväxtpotential samt att
utnyttja bolagets notering, ägarstruktur och balansräkning för bolagstransaktioner
som genererar mervärden för bolagets aktieägare.
Övergripande mål
Koncernens övergripande mål är ökat aktieägarvärde.
Finansiella mål
Ett antal finansiella mål har fastställts. Syftet med dessa är dels att styra
verksamheten mot det övergripande målet och dels att begränsa risken. De
finansiella målen gäller vid nuvarande koncernstruktur och risknivå och kan komma
att justeras vid förändringar, exempelvis i samband med förvärv.
Kassaflöde och resultat
Verksamheten skall uppvisa positivt kassaflöde och positivt rörelseresultat.
Soliditet
Med hänsyn till att verksamheten har relativt hög risk skall soliditeten vara minst 40
procent.

Organisation och personal - kompetenta medarbetare
Organisation
Nuvarande verksamhet bedrivs i Luleå och är starkt kundorienterad. Organisationen
är mycket tekniskt kompetent, lyssnar noga på kundernas behov och kan sedan
snabbt föreslå lämpliga lösningar.
Antalet anställda
Medelantalet anställda under året uppgick till 5 (5) personer. Vid årsskiftet uppgick
antalet anställda till 6 (5), varav 0 (0) kvinnor.
Jämställdhet
Koncernen verkar i en traditionellt mansdominerad bransch. Koncernen erbjuder
sina anställda lika utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller
annan bakgrund eller tillhörighet. Som enda ledstjärnor vid anställning eller
befordran används kompetens och lämplighet.
Flexibilitet
Koncernen strävar efter stor ömsesidig flexibilitet visavi sina anställda. Denna
flexibilitet innebär att koncernen är positivt inställd till föräldraledighet och
exempelvis ledighet för studier. I gengäld förväntas de anställda vara flexibla
beträffande arbetstider, semestrar och liknande.

Resultat per aktie
Resultatet per aktie skall kontinuerligt förbättras. Koncernen kan, i samband med
förvärv eller av andra skäl, komma att emittera nya aktier. Vägledande för ett sådant
beslut skall vara att resultatet per aktie alltid skall förbättras.
Utdelning
Styrelsen prioriterar för närvarande den nuvarande verksamhetens kapitalbehov
och förvärv av nya eller kompletterande verksamheter varför ingen utdelning
föreslås.
Strategier
Koncernens huvudstrategi är att organiskt vidareutveckla sina verksamheter.
Därutöver kan koncernen genom förvärv tillföras nya eller kompletterande
verksamheter under förutsättning att dessa skapar mervärde för aktieägarna.
Bolaget kommer även framöver att aktivt söka möjligheter att vara andra bolag
behjälpliga med ägarspridning, notering och kapitalanskaffning.
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Effnet AB
Effnetplattformen AB:s rörelsedrivande dotterbolag Effnet AB ("Effnet") utvecklar
och säljer programvarufamiljen Effnet Header and Payload Compression samt
underhållstjänster till tillverkare av chipsets, protokollstackar, infrastrukturutrustning
och terminaler inom främst telekom. Effnet Header and Payload Compression
sparar bandbredd och ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten för IPtrafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk.
Affärsidén för Header and Payload Compression-verksamheten bygger på en
modell med återkommande intäkter. Modellen består av olika komponenter där
kunden antingen betalar en ”up front”-avgift, en royalty per enhet eller en årlig avgift
för licensen samt en årlig supportavgift. Royalty betalas normalt av en kund efter
fullföljd integration av programvaran och när försäljning kommit igång.
En typisk säljcykel för Header and Payload Compression är mycket lång.
Pionjärerna på olika marknader har gett oss välbehövliga genombrott genom åren
och nu har vi börjat se andra följa i deras fotspår varefter behovet och nyttan av
Header and Payload Compression tekniken blir mer och mer tydlig. En sådan
utveckling hjälper oss att bygga upp portföljen av kontrakt som behövs för att stödja
vår affärsidé och generera återkommande intäkter. Vi är lyhörda gentemot befintliga
samt potentiella kunder och introducerar nya produkter för att möta deras krav. Det
skapar goda möjligheter till både nyförsäljning och upprepad försäljning.
Kundnytta
Effnets Header Compression-produkter komprimerar huvudet på datapaket, i
princip en adressetikett som informerar om paketets innehåll. Effnets Payload
Compression-produkt komprimerar paketets innehåll vilket frigör utrymme på
datalänken och fler datapaket kan därmed skickas och överföringskapaciteten
ökas.

(rösttrafik över Internet), Video over IP (bildtrafik över Internet) och
multimediatjänster, samt för mobilt IP som skickas via länkar med begränsad och
kostsam bandbredd. Detta gör Effnets Header and Payload Compression-produkter
intressanta för bland annat tillverkare och underleverantörer till tillverkare av
infrastrukturutrustning och terminaler till fasta och mobila nät, samt för tillverkare av
utrustning för satellitnätverk.
Telekom: Mobila och fasta nätverk
Effnet
Header
and
Payload
Compression möjliggör ett mer
effektivt utnyttjande av dyrbart
frekvensutrymme, vilket gör tekniken
ytterst lämplig att använda inom
trådlös telekommunikation. Genom
det minskade behovet av bandbredd
och de mindre paketförlusterna ökas
kapaciteten i näten samtidigt som
svarstiderna kortas. Den ökade hastigheten i informationsöverföringen innebär
dessutom att interaktiviteten och kvaliteten vid multimedieöverföring förbättras.
Oberoende studier har visat att ROHC (Robust Header Compression) kan öka
band-breddskapaciteten med 50-100 procent för VoIP, beroende på typ av nätverk.
Operatörerna kan också dra stor nytta av
Effnet Header and Payload Compression
i IP-baserade radioaccessnät där kostnaden för bandbredd är hög.
Även de traditionella fasta nätverken går
mot en IP-baserad teknologi i syfte att
uppnå kostnadsfördelar samt för att
kunna hantera såväl vanlig telefoni som
datatrafik, i konkurrens med internetleverantörernas telefonitjänster. Effnet Header
and Payload Compression möjliggör en sparsam användning av de fasta
nätverksoperatörernas bandbredder samtidigt som ett stort antal användare tillåts
till en lägre kostnad. Vinsterna med IP-trafik blir därmed uppenbara.
Satellitnätverk
HC in Satellite networks

Den minskade storleken på datapaketen förbättrar även tillförlitligheten och
kvaliteten i dataöverföringar genom att risken för störningar minskar. Effnet Header
and Payload Compression ger störst användarvärde för applikationer som skickar
många små informationspaket med relativt stort ”huvud”, till exempel Voice over IP

HC
Satellite Modem

HC
Satellite Modem

Internet och IP-baserade tjänster används
idag flitigt i satellitnätverk. Dock är trafiken dyr
eftersom
den
tillgängliga
överföringskapaciteten är begränsad av satellitlänkens
kapacitet. Effnet Header Compression fungerar effektivt i denna miljö och bidrar till ett
förhöjt utnyttjande av överföringskapaciteten.
Effnetplattformen AB (publ)
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Offentlig sektor, publika och militära nätverk
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Offentlig sektor kräver säkra kommunikationssystem med hög tillförlitlighet och
effektivitet – en miljö väl lämpad för Effnets Header and Payload Compressionprodukter. Nätverk inom säkerhets-, katastrof- och räddningssektorn fungerar ofta
helt fristående eller i kombination med tillgängliga lokala kommersiella nätverk,
vilket ger en säker och kostnadseffektiv möjlighet till kommunikation via ny teknik
som VoIP över trådlöst nätverk. Behovet av snabb tillgång till information
tillsammans med grundläggande röstkommunikation har lett till en kombination av
standardkomponenter för mobila nätverk tillsammans med IP-nätverk.
Militära nätverk använder sig ofta av avancerad teknik, som IPv6, multicasting/broadcasting och mesh/adhoc. De måste dessutom fungera under besvärliga förhållanden, vilket gör att Effnets Header and Payload Compression-produkter
bedöms kunna effektivisera datakommunikation i militära nätverk betydligt.
Produkter och teknisk utveckling
Effnet erbjuder en komplett egenutvecklad programvarufamilj med ett starkt
varumärke: ”Effnet – the Experts in IP Header and Payload Compression”.
Dessutom har Effnet en effektiv programvara för integration, test och validering.
Effnets Header and Payload Compression-produkter är off-the-shelf-mjukvara som
snabbt och enkelt kan integreras i kundernas produkter. För närvarande bedrivs
dels utveckling av nya produkter och teknisk vidareutveckling av befintliga
produkter, dels viss kund-anpassning.
Under 2016 fortsatte Effnet att uppdatera sin produktportfölj genom kundanpassningar och vidareutveckling av Effnet ROHC-familjen samt lanserade den
TM
nya produkten Effnet Modbus Header and Payload Compression för industriell
kommunikation.

Header Compression baseras på flera öppna standarder, vilket innebär att
grundprinciperna är allmänt kända. Effnet utvecklar implementationer av Header
Compression som håller en mycket hög kvalitet och prestanda, vilket har visats i
oberoende interoperabilitetstester genomförda av IETF (Internet Engineering Task
Force), liksom tester genomförda tillsammans med kunder. Utvecklingen sker
också i nära samarbete med forsknings- och standardiseringsorgan som IETF,
3GPP. Effnet arbetar fortlöpande på att stärka Effnet Header Compressions
ställning som de facto branschstandard inom telekom och för mobilt bredband, till
exempel HSPA och LTE. Effnets Payload Compression är en egenutvecklad
teknologi och en implementation med mycket hög kvalitet och prestanda.
Effnet samarbetar med olika partners som använder avancerade tekniska plattformar i syfte att öka prestandan på produkterna.
Marknad
Effnet AB licensierar programvarufamiljen Effnet Header and Payload Compression
samt underhållstjänster till tillverkare av chipsets, protokollstackar, infrastrukturutrustning och terminaler inom telekom, satellit, industriell, offentlig och militär
sektor.
Kunder
På grund av stränga sekretessklausuler i de flesta avtal kan Effnet endast namnge
ett begränsat antal av sina kunder. Inom telekommarknaden har Effnet licensierat
till bl. a. Airspan Networks, Alcatel-Lucent, Altiostar Networks, Cisco, Freescale
Semiconductor, GCT Semiconductor, Intel, KDDI, NEC och Qualcomm. Inom
satellitmarknaden har Effnet licensierat till bl. a. Comtech EF Data, Hughes,
Inmarsat och Teledyne Paradise Datacom. Inom övriga marknader har Effnet
licensierat till bl. a. 4RF, ABB, Fraunhofer Institutet, Schneider Electric (Trio
Datacom), Siemens, SSC Pacific och ViaSat.
Under 2016 licensierade Effnet sin Header Compression-teknologi till Trio
Datacom, ett bolag i den franska Schneiderkoncernen samt till Inmarsat, en ledare
inom mobil satellitkommunikation.
Konkurrenter
Effnet är den enda oberoende leverantören med en heltäckande produktfamilj inom
Header and Payload Compression. Konkurrensen utgörs huvudsakligen av de
större aktörernas interna utvecklingsavdelningar. Även i sådana fall har Effnet
lyckats övertyga kunder om fördelarna med Effnets Header Compression som
erbjuder väl testade och fungerande Header Compression-produkter med tillgång
till support och uppgraderingar.
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Produktfamiljen Effnet Header and Payload Compression och dess marknader
Produktgrupp
TM

Effnet IPHC
(Internet Protocol
Header Compression)

TM

Effnet CRTP /
TM
ECRTP
(Compressed Realtime
Transport Protocol)
TM
Effnet ROHC
(RObust Header
Compression)
Effnet ROHCv2

TM

IETF
standard
RFC 2507

Marknadssegment

Målgrupper

Satellitnätverk och
mobila nätverk, till
exempel 2.5G och 3G

Tillverkare av
infrastrukturutrustning och
terminaler samt deras
underleverantörer

RFC 2508/
RFC 3545

Satellitnätverk och
fasta nätverk, i
synnerhet för VoIP
och multimedia
Satellitnätverk
och mobila
nätverk, till
exempel
2.5G och
3G, HSPA, LTE, VPN
m.fl.

Tillverkare av
nätverksutrustning
och deras
underleverantörer.
Tillverkare av
infrastruktur
och terminaler
samt deras
underleverantörer

Radionätverk med låg
bandbredd samt
satellitnätverk.

Tillverkare av satellitmodem och
UHF/VHF utrustning

RFC 3095

RFC 4995/
RFC 5225

TM

RFC 3843

Effnet ROHC-IP

TM

Effnet ROHC-TCP
TM

Effnet EthHC

TM

RFC 4995/
RFC 4996
Proprietär

Effnet IoT-HC

RFC 6282/
RFC 7400

Sakernas Internet
(6LoWPAN)

Tillverkare av chipset
och protokollstackar

Effnet Backhaul Header
TM
Compression

Proprietär

Backhaul nätet i
mobila nätverk,
satellitnätverk

Tillverkare av
nätverkutrustning

Effnet Modbus Header
and Payload
TM
Compression

Proprietär

Modbus- och
SCADA-nät,
industriell
kommunikation
Samtliga
ovannämnda

Tillverkare av Modbus
modem och
utrustning för
SCADA-nätverk
Samtliga
ovannämnda

TM

Effnet HC-Sim
(Header Compression
Simulator)

En fördjupad teknisk beskrivning av Effnet Header and Payload Compression-produkterna finns på www.effnet.com.
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Styrelse och ledning från 2017-01-16
Ny styrelse
Lennart Schuss
Styrelseordförande sedan 2017.
Född 1952.
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Lennart har bred erfarenhet från finans- och
fastighetsbranschen, både som rådgivare och
entreprenör. Lennart är medgrundare av Gimmel
Fastigheter, Catella Corporate Finance, ESWÖ &
Partner Fondkommission och Stockholm Fondkommission.
Lennart är styrelseordförande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Gimmel Fastigheter AB,
rådgivare till Genesta Fastighetsfonder samt
ordförande för Swedish Society of Friends of the
Weizmann Institute of Science.
Innehav: 4 419 110 B-aktier (genom bolag).(*)
Ilija Batljan
Styrelseledamot och verkställande direktör sedan
2017.
Född 1967.
Ph.D. i demografi och planering för äldrevård,
Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi,
Stockholms Universitet.
Ilija är verkställande direktör i Effnetplattformen AB
(under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden) och även grundare till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Vice VD och chef för
affärsutveckling vid Rikshem AB 2011 – 2016.
Landstingsråd i Stockholms Läns landsting 20102011, Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn
2005-2010, Departementsråd, Regeringskansliet
2001-2004. Ilija har bl.a. varit ordförande för
Södertorns Högskola och ledamot i Teligent
Telecom, samt arbetat för Interamerikanska
utvecklingsbanken och varit gästforskare på EUkommissionen, DG ECFIN.
Ilija är verkställande direktör i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), styrelseordförande i

Cryptzone Group AB (tidigare noterat på First North),
ledamot i Cryptzone Worldwide Inc, och Phoniro
Systems AB.
Innehav: 45 558 167 A-aktier och 146 531 B-aktier
samt är huvudägare i Ilija Batljan Invest AB som äger
63 495 701 A-aktier.(*)
Sven-Olof Johansson
Styrelseledamot sedan 2017.
Född 1945.
Pol.mag. från Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.
Sven-Olof är grundare av FastPartner och har verkat
inom fastighetsbranschen sedan 1970-talet. SvenOlof har genom sitt mångåriga arbete i börsnoterade
företag även bred erfarenhet av aktiemarknadsrelaterade transaktioner och bolagsstyrning.
Sven-Olof är verkställande direktör i FastPartner AB
(publ), styrelseordförande i Compactor Fastigheter
AB samt styrelseledamot i NCC AB (publ), Autoropa
Aktiebolag och STC Interfinans AB.
Innehav: 15 997 977 A-aktier och 5 375 406 B-aktier
(genom bolag).(*)
Seth Lieberman
Styrelseledamot sedan 2017.
Född 1961.
B.A. in Economics från Tufts University, USA.
Seth har 30 års internationell erfarenhet från
fastighetsbranschen, bland annat i USA och Europa.
Seth har även bred erfarenhet av affärsutveckling
och finansiering från ett stort antal branscher.
Tidigare anställningar inkluderar ledande positioner
på UBS Investment Bank, Hypo Real Estate, Lehman
Brothers International, Credit Suisse och GE Capital.
Seth är Styrelseordförande i Stendörren Fastigheter
AB (publ). Styrelseledamot i Kvalitena AB (publ).
Medlem av Investment Advisory Committee på
Wainbridge Limited’s Greater London fund och

rådgivare till Wainbridge Special Situations Fund.
Seth är också strategiskt- och investeringsansvarig
för Milanobaserade Advanced Capital’s Real Estate
Fund of Funds. Vidare är Seth Special Advisor till
Urban Land Institute Europe och medlem av dess
globala finanskommitté. B.A. in Economics från Tufts
University, USA.
Innehav: 0
Hans Runesten
Styrelseledamot sedan 2014.
Född 1956.
Civilekonom från Stockholms universitet.
Hans är aktiv inom tidigare moderbolag till Effnet
sedan 2001 och har varit styrelseordförande,
styrelseledamot samt verkställande direktör i dessa
koncerner. Hans var även medgrundare av AB Sagax
2004 och ledamot av dess styrelse 2004–2007. Hans
har en bred internationell erfarenhet från finansbranschen och har också arbetat inom EUkommissionen i Bryssel. Tidigare var Hans verksam
inom EuroNordic Group och Mellon Bank, i London
och i USA där han innehaft ett flertal chefsposter på
olika nivåer. Dessförinnan arbetade Hans på
Deutsche Bank i Tyskland.
Hans är styrelseordförande i Effnet Dividend AB
(publ) och Axxonen Properties AB samt styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB (publ).
Innehav: 4 126 946 B-aktier (direkt samt genom
bolag och kapitalförsäkring).(*)

(*) Innehaven av aktier är förväntat antal efter att
Nasdaq godkänt noteringen av bolaget och att alla
bolagets aktier släpps ut i Euroclear-systemet.
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Ny ledning
Ilija Batljan
Verkställande direktör
(Se sid. 10)
Krister Karlsson
Vice VD, fastighetsutvecklingschef
Född 1970.
Real estate economics (Royal Institute of technology,
Stockholm and Uppsala University), Law (Uppsala
University). Projekt och chef för fastighets utveckling
hos Rikshem AB 2011-2016, lång och omfattande
erfarenhet från positioner inom fastigheter hos NCC,
Rikshem m.m.
Innehav: 3 174 785 A-aktier.(*)
Pär-Ola Mannefred
Senior rådgivare, Samhällsfastigheter
Född 1961.
Studerat ekonomi och juridik vid Handelshögskolan i
Göte borg och har en EMBA därifrån. För närvarande
även ledamot i Göteborgs Stads kommunfullmäktige
samt tidigare styrelseledamot i Liseberg AB samt
funktionär i andra bolag i Lisebergs-koncernen under
åren 2003-2015 och styrelseledamot i Göteborgs
Stads Egna hems AB under åren 2011-2015.
Innehav: 3 653 939 B-aktier (genom bolag).(*)
Eva-Lotta Stridh
CFO
Född 1975.
Ekonomie kandidatexamen vid Stockholms universitet. Lång och omfattande erfarenhet från fastighetsindustrin: Huge, Akelius, Rikshem, Oscar Properties.
Tidigare finanschef hos Rikshem AB 2011-2014,
senior consult till flertalet bolag, finanschef för Oscar
Properties 2015-2016.
Innehav: 317 479 A-aktier.(*)

Rosel Ragnarsson
Finanschef
Född 1955.
Ekonomie kandidatexamen vid Uppsala universitet.
Vice VD/skuldchef hos SLL Interfinans, olika
chefstjänster på Dexia Stockholm och flertalet andra
positioner inom finans hos Nordea, Swedbank, SBAB
och Citibank.

Carl Lundh
Projektutvecklingschef
Född 1988.
Magisterexamen inom fastigheter och byggledning,
KTH. Magisterexamen i ekonomi från Stockholms
universitet. Bostadsutvecklingschef hos Rikshem AB.
Innehav: 317 479 A-aktier.(*)

Innehav: 12 211 B-aktier.(*)
Oscar Lekander
Affärsutvecklingschef
Född 1985.
Magisterexamen i fastighet och finans, The University
of Hong Kong. Kandidatexamen, fastighet och finans
KTH. Transaktionschef hos Rikshem AB, analytiker
NAI Svefa.
Innehav: 3 174 785 A-aktier.(*)
Joakim Bill
Transaktionsansvarig
Född 1987.
Magisterexamen inom fastigheter och byggledning,
KTH Affärsutveckling hos Rikshem AB, analytiker
CBRE.

(*) Innehaven av aktier är förväntat antal efter att
Nasdaq godkänt noteringen av bolaget och att alla
bolagets aktier släpps ut i Euroclear-systemet.

Revisorer
Fram till och med den 28 februari 2017:
KPMG AB med auktoriserade revisorn Gunnar
Karlsson som huvudansvarig revisor.
Från och med och med den 28 februari 2017:
Ernst och Young AB med auktoriserade revisorn
Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor.

Innehav: 1 904 871 A-aktier.(*)
Stefan Björkqvist
Förvaltningschef
Född 1973.
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnadsteknik. Lång och omfattande erfarenhet i fastighetsindustrin. VD av Landic FM, ansvarig för Synerco
Fastighetsförvaltning, Vice VD hos DUFAB, medgrundare av Hestia.
Innehav: 6 349 570 A-aktier (genom delägarskap i
Investmentaktiebolaget Kybele).(*)
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Styrelse och ledning fram till 2017-01-16
Tidigare styrelse

Hans Runesten
Styrelseordförande 2014-2017. Styrelseordförande i
tidigare moderbolag till Effnet AB sedan 2011.
Styrelseledamot i tidigare moderbolag av Effnet AB
2001-2011. Medgrundare av AB Sagax 2004 och
ledamot av dess styrelse 2004-2007. Koncernchef i
Effnet och Factumkoncernen under perioden 20032009.

Göran E Larsson
Styrelseledamot 2014-2017. Styrelseledamot i
tidigare moderbolag till Effnet AB sedan 2001
(styrelseordförande 2006-2011). Medgrundare av AB
Sagax 2004 och styrelseordförande 2004-2016.

Född 1956. Civilekonom från Stockholms universitet.

Göran är styrelseledamot i Habia Cable AB. Göran
har tidigare varit styrelseordförande i bl.a. AB Sagax,
ReadSoft AB, Aqeri Holding AB, QlickTech
International AB, Sandrew Metronome AB, Tolerans
AB, Bygg-Oleba Olle Engkvist AB. Göran har varit
VD i Interforward AB, Micronic Laser Systems AB,
Norstedts Tryckeri AB, Standard Radio AB,
Tidningarnas Telegrambyrå AB med flera bolag.

Hans har en bred internationell erfarenhet från
finansbranschen och har också arbetat inom EUkommissionen i Bryssel. Tidigare var Hans verksam
inom EuroNordic Group och Mellon Bank, i London
och i USA där han innehaft ett flertal chefsposter på
olika nivåer. Dessförinnan arbetade Hans på
Deutsche Bank i Tyskland.
Hans är styrelseordförande i Axxonen Properties AB
och Effnet Dividend AB samt styrelseledamot i
Stendörren Fastigheter AB.

Född 1943. Civilingenjör från KTH, Stockholm, och
civilekonom från HHS, Stockholm.

Göran är Senior Advisor till Evli Bank Plc.
Innehav: 856.923 aktier via bolag.(*)

Erik Nerpin
Styrelseledamot 2014-2017. Styrelseledamot
tidigare moderbolag till Effnet AB sedan 2009.

i

Född 1961. LL.B. (jur kand) från Uppsala universitet.
LL.M. i International Banking Law från Boston
University School of Law i Boston.
Erik är advokat, medlem i Sveriges Advokatsamfund
samt grundare till Advokatfirman Nerpin AB. Erik är
specialiserad inom affärsjuridik och värdepappersrätt
och har en bred erfarenhet av aktiemarknadsrelaterade transaktioner såsom börsnoteringar, förvärv, nyemissioner, omstruktureringar och bolagsstyrningsfrågor.
Erik är styrelseordförande i Kancera AB, Diamyd
Medical AB, Blasieholmen Investment Group Equity
AB och Blasieholmen Investment Group Seed AB
samt styrelseledamot i Nicoccino Holding AB.
Innehav: 40.000 aktier.(*)

Innehav: 856.923 aktier via bolag och kapitalförsäkring.(*)
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Tidigare ledning
(*) Innehaven av aktier är enligt Euroclear Sweden
AB:s ägarförteckning per den 30 december 2016.
Innehaven inkluderar aktier ägda av närstående
personer eller via bolag.

Aniruddha Kulkarni
VD och koncernchef 2014-2017. Koncernchef och
VD i tidigare moderbolag och Effnet AB sedan 2013.
Anställd i Effnet sedan 2001.
Född 1973. Bachelor of Engineering från SGGS
Institute of Engineering and Technology, Indien.
Kompletterande studier vid KTH, Stockholm.
Aniruddha har mer än 15 års erfarenhet på Effnet AB,
med början inom forskning och utveckling och under
de senaste åren som ledande försäljnings- och
produktchef. Aniruddha har arbetat med försäljning
och strategiformulering och genomförande av både
produkt- och affärsutveckling.

Sten Sundén
Finanschef 2014-2017 på konsultbasis. Finanschef i
tidigare moderbolag till Effnet AB sedan 2011 på
deltidsbasis. Ekonomichef i Friginor Kylmontage &
Service AB.
Född 1966. Sten har drygt 20 års års erfarenhet från
kvalificerat ekonomiarbete, bl.a. från Aqeri Holding
AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson m.fl.
Innehav: 5.800 aktier. (*)

Innehav: -
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Aktien och ägarna
Aktiehandel
Aktiekapital
Aktiekapitalet i Effnetplattformen AB (publ) uppgick
vid årets slut till 723.043,40 kronor fördelat på
7.230.434 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor.
Varje aktie berättigar till en (1) röst.
Handelsplats
Effnetplattformen AB:s aktie (beteckning EFFN)
handlas sedan i november 2014 på Nasdaq First
North. En handelspost omfattade vid årsskiftet 1
aktie.
Certified Adviser
För bolag anslutna till Nasdaq First North krävs en
Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss
tillsyn. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Utdelning
Alla aktier är av ett och samma slag, samt medför
således samma rätt till bolagets tillgångar, vinst och
utdelning.
Till årsstämmans förfogande står moderbolagets fria
eget kapital, vilket utgörs av balanserade medel
25.400.503,87 kronor samt årets resultat -9.678,08
kronor, sammanlagt 25.390.825,79 kronor i fritt eget
kapital. 2017-01-16 beslutades på en extra
bolagsstämma avseende utdelning av dotterbolaget
Effnet Dividend AB om 1.732.608,50 kronor.
Kvarvarande
medel
uppgår
därefter
till
23.658.217,29 kronor.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
den balanserade vinsten överförs i ny räkning.

Aktiekurs och börsvärde
Aktiekursen per den sista december 2016 var 30,80
kronor vilket innebar ett börsvärde om MSEK 222,7.

Övrig information
Inga aktierelaterade ersättningsprogram eller
liknande instrument har förekommit under 2016.

Aktieägare
Antalet aktieägare uppgick vid räkenskapsårets slut
till 4.329. Bolagets största ägare per den 30
december 2016 var Hans Runesten via bolag och
kapitalförsäkring samt Göran E Larsson via bolag
med 11,9 procent av kapital och röster vardera.

Insiderrapportering
Aktien i Effnetplattformen AB handlas på Nasdaq
First North. Insiderhandel i aktien rapporteras sedan
juni 2016 till Finansinspektionen.

Aktieägaravtal
Såvida styrelsen känner till finns det inte några
aktieägaravtal rörande Effnetplattformen AB.

Effnetplattformens största
aktieägare,
2016-12-30

Antal
aktier

Göran E. Larsson via bolag
Hans Runesten via bolag
samt kapitalförsäkring
Nordnet Pensionsförsäkring
AB
Försäkringsaktiebolaget
Avanza Pension
Lundmalm, Bengt
Wilhelmsson, Ulf
Olivia APS
Khorrami Asl, Vahid
Hansen, Jens Stig Heick
Olsson, Björn
S:a 10 största aktieägarna
S:a övriga aktieägare
Totalt

856 923

Andel
röster/
kapital,
%
11,9

856 923

11,9

492 422

6,8

470 147
273 000
232 000
171 800
167 000
151 674
143 000
3 814 889
3 415 545
7 230 434

6,5
3,8
3,2
2,4
2,3
2,1
2,0
52,8
47,2
100,0

Som insider har bolaget definierat bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Samtliga
bolagets insiders har skrivit under ett avtal för
personer med insynsställning. För alla anställda
gäller förutom aktuell insiderlagstiftning även en
intern insiderpolicy, vilken skall förhindra köp eller
försäljning på grundval av ej offentliggjord information.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen
och
verkställande
direktören
för
Effnetplattformen AB (publ), organisationsnummer
556981-7660, avger härmed årsredovisning och
koncernredovisning för moderbolaget och koncernen
för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.
Effnetplattformen AB (publ), med säte i Stockholm,
Sverige, var moderbolag i Effnetkoncernen. Bolagets
aktie (beteckning EFFN) handlas sedan november
2014 på Nasdaq First North.
Verksamhetens art och inriktning
Moderbolaget
Effnetplattformen AB (publ) var under 2016
moderbolag i en koncern med verksamhet inom
digital kommunikation. Moderbolagets uppgift var att
utveckla denna verksamhet samt koncernen i övrigt.
Vid utgången av 2016 hade moderbolaget ett
operativt dotterbolag med affärsområdet Header and
Payload Compression.
Header and Payload Compression
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen
Effnet Header and Payload Compression. Effnet
Header and Payload Compression ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i
mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. Typiska
kunder är tillverkare av chipsets, protokollstacksleverantörer samt tillverkare av infrastrukturutrustning och terminaler inom främst telekom.
Effnet är den ledande leverantören inom sitt område
Koncernens verksamhet under 2016
Marknadsläget
Marknaderna kännetecknas av långa införsäljningstider och bolaget verkar på tidiga marknader med
stor potential men med ryckig försäljningsutveckling.
Utvecklingen av den senaste 3G standarden Long
Term Evolution (LTE), har stärkt behovet av Effnets
produkter. LTE är helt baserad på paketförmedlad
kommunikation vilket innebär att man använder VoIP
istället för kretskopplad rösttrafik. Uppgraderingen av
WCDMA nätverk till HSPA samt utrullningen av LTE

nätverk har lett till kraftigt ökad datatrafik vilket
också gynnar Effnets produkter som reducerar
bandbreddsbehovet. Fastnätsoperatörerna, oavsett
om de har fiber-, koppar- eller kabelnätverk, har
bråttom att förse sina kunder med Triple-play eller till
och med Quadruple-play, vilket möjliggörs av de IPbaserade nätverken. Utvecklingen driver satellitnätverken till att stödja All-IP och det militära
segmentet anpassar sig till eller i vissa fall leder
denna utveckling. IPv4-adresserna kommer att ta
slut mycket snart och vi kommer därmed att börja se
en övergång till IPv6. IPv6 ger ytterligare overhead
och det kommer därmed bli ännu viktigare att
reducera overhead från pakethuvudena. Detta
kombinerat med den ökande mängden användare
och den ökade trafiken bygger upp Effnets framtida
marknad.

plattformen Dividend AB. På en bolagsstämma
2017-01-16 delades Effnetplattformen Dividend AB
ut till aktieägarna genom tillämpning av Lex Asea.

Effnet AB
Under 2016 licensierade Effnet sin Header
Compression-teknik till Trio Datacom, ett bolag i den
franska Schneiderkoncernen samt till Inmarsat, en
ledare inom mobil satellitkommunikation.

Utvecklingsarbete
Kundanpassning och vidareutveckling sker fortlöpande. Vidareutvecklingen resulterar både i nya
versioner av befintliga produkter och i att helt nya
produkter och produktlinjer kan presenteras.
Investeringar i produktutveckling kostnadsförs löpande och aktiveras således inte.

Under året lanserades också den nya produkten,
TM
Effnet Modbus Header and Payload Compression
för den nya tidens industriella kommunikation.
Framtida utveckling
I december 2016 fattades beslut att Effnetplattformen AB (publ) via ett omvänt förvärv kommer
att överta verksamheten i Samhällssbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Kuststaden Holding AB
samt Sörmlandsporten AB. Effnetplattformen AB
(publ) kommer därefter att byta namn till
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) och bli
ett fastighetsbolag inriktat mot att äga och förvalta
bostads- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 11 miljarder kronor (per 201701-16).
Den
tidigare
verksamheten
bestående
av
teknikrörelsen i Effnet AB samt plattformsverksamheten med dess investeringar i Animated Games
Sweden AB och Axxonen Properties AB har under
början av 2017 överförts till dotterbolaget Effnet-

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning uppgick till MSEK 9,6 (11,0).
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2,9 (5,9).
Nettoresultatet uppgick till MSEK 2,4 (4,9) eller SEK
0,33 (0,71) per aktie.
Investeringar
Som tidigare pressmeddelats har investeringar skett
med totalt MSEK 13,4 (-), dels i Axxonen Properties
AB om MSEK 10,9 dels i Animated Games Sweden
AB om MSEK 2,5.

Skydd av IP-rättigheter
Header Compression är en öppen standard, vilket
innebär att grundprinciperna är allmänt kända. Effnet
AB utvecklar egna implementationer av Header and
Payload Compression som håller en mycket hög
kvalitet. Dessa implementationer är skyddade av
upphovs-rätt, vilket innebär att koden ej får kopieras.
Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten var
MSEK 0,5 (3,3). Det totala kassaflödet uppgick till
-13,2 (25,4).
Koncernen hade per den 31 december 2016 likvida
medel och kortfristiga placeringar om MSEK 22,6
(35,8).
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Eget kapital
Koncernens eget kapital uppgick vid årsskiftet till
MSEK 37,0 (35,0).
Antalet aktier var 7.230.434. Soliditeten uppgick vid
årsskiftet till 94 (93) %.
Personal
Medelantalet anställda under året uppgick till 5 (5)
personer. Vid årsskiftet uppgick antalet anställda till
6 (5).
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen är genom sin verksamhet 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 likviditetsrisk samt risk för
nedskrivningar av eventuella innehav i aktier och
andelar i andra företag eller värdepapper o.dyl.
Moderbolagets verksamhet
Allmänt
Effnetplattformen AB bildades 2014-09-04 men
bedrev ingen verksamhet förrän i oktober 2014 då
dotterbolaget Effnet AB förvärvades och där all
operativ verksamhet bedrivs.
Aktieinformation
Aktiekapitalet i Effnetplattformen AB (publ) uppgick
vid årets slut till 723 043,40 kronor fördelat på
7.230.434 aktier där varje aktie berättigar till en (1)
röst på årsstämman och samtliga aktier äger lika rätt
till andel i bolagets tillgångar, vinst och utdelning.
De enda ägarna som representerade minst en
tiondel av rösterna per den 30 december 2016 var
Hans Runesten via bolag och kapitalförsäkring samt
Göran E. Larsson via bolag med vardera 11,9
procent av kapitalet och rösterna.

Mer utförlig information om aktien och ägarna finns i
avsnittet ”Aktien och ägarna”, se sidan 14.
Bemyndigande att besluta om nyemission
Styrelsen bemyndigades vid årsstämman 2016 att
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om nyemission
av aktier mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning samt att
därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Om aktier emitteras mot kontant betalning eller
betalning genom kvittning och med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet
aktier som ska kunna ges ut med stöd av
bemyndigandet inte överstiga tio procent av antalet
utestående aktier i bolaget.
Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för år 2016 uppgick till MSEK 0,3
(0,3). Omsättningen var i sin helhet koncernintern.
Rörelseresultatet var MSEK -0,7 (-0,5). Resultatet
efter finansiella poster och skatt var MSEK 0,0 (1,1).
Investeringar
Moderbolaget har under året bildat det helägda
dotterbolaget Effnetplattformen Dividend. Finansieringen uppgick till MSEK 1,7 (0,0). Ingen verksamhet
har bedrivits i bolaget under 2016.
Finansiell ställning
Moderbolagets eget kapital uppgick vid årsskiftet till
MSEK 26,1 (26,4), varav MSEK 0,7 (0,7) var bundet
eget kapital. Moderbolagets likvida medel uppgick till
MSEK 2,0 (2,2).
Etikprogram
Koncernen eftersträvar att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande lagar och förordningar samt
enligt högt ställda krav på kvalitet, integritet och etik.
Varje affärsområdeschef ansvarar för dessa frågor
och rapporterar direkt till moderbolagets VD.

Bolagsstyrning
Årsstämman
Årsstämman är bolagets högsta beslutande instans.
Moderbolagets årsstämma, dit samtliga aktieägare
äger tillträde, kommer att äga rum den 27 april 2017.
Styrelsens sammansättning
Moderbolagets styrelse bestod under 2016 av tre
ledamöter och hade följande sammansättning:
Hans Runesten (ordförande)
Göran E. Larsson (ledamot)
Erik Nerpin (oberoende ledamot)
För presentation av styrelsens ledamöter, se sidan
10 och 11.
Styrelsens arbete under året
Styrelsen har under året haft tio protokollförda
styrelsemöten. Fastställande och uppföljning av
strategi, utvärdering av dotterbolagets verksamhet,
koncernens och dotterbolagets finansiella utveckling
samt möjliga förvärv har varit styrelsens huvudfrågor
under året.
Styrelsens arbetsordning och VD-instruktioner
Årligen
revideras
och
fastställs
styrelsens
arbetsordning, med instruktioner om arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör samt
för ekonomisk rapportering.
Ersättningsutskott
Styrelsearvode fastställs och fördelas av bolagsstämman. Ersättning utöver arvode fastställs av
styrelsen, ledamot deltar dock ej i beslut om egen
ersättning.
Koncernen har inget ersättningsutskott. Principer för
ersättningar och övriga anställningsvillkor för företagsledningen beslutas av styrelsen som helhet.
För ersättningar till styrelseledamöter, verkställande
direktör och ledande befattningshavare, se not 7.
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Ersättning till VD och ledande befattningshavare
Lönesättningen för VD och personer i koncern- och
företagsledningen består av en fast del, grundlön,
och en rörlig del, bonus. Bonusen är beroende av
uppnådda mål för företaget och för individen. För VD
och personer i koncern- och företagsledningen,
under året totalt 1 person, kunde bonusen för år
2016 maximalt uppgå till MSEK 0,1.

Valberedning
Årsstämman 2016 har ej tillsatt någon valberedning.

Styrelsen har under 2016 beslutat att oförändrade
principer för ersättning till VD och ledande
befattningshavare skall gälla för verksamhetsåret
2017.

För presentation av koncernens nuvarande ledningsgrupp, se sidan 11.

Revisionsutskott
Eftersom styrelsen har få ledamöter har styrelsen
inte tillsatt något revisionsutskott. Istället träffar
revisorerna årligen hela styrelsen vid bokslutsammanträdet som hålls senast dagen före
årsstämman där revisorerna redovisar sina
iakttagelser och slutsatser från sin granskning av
bolagets bokföring, förvaltning och bokslut.
Intern kontroll
För den interna kontrollen har styrelsen fastställt
attestinstruktioner och andra reglementen, vilka
årligen ses över.
Uppföljning sker genom att styrelsen får utförliga
månatliga rapporter avseende resultatutveckling,
likviditet och orderingång.

Ledningsgrupp
Koncernens ledningsgrupp har under året utgjorts av
Effnetplattformen AB:s verkställande direktör och
koncernchef Aniruddha Kulkarni samt finanschef
Sten Sundén.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står moderbolagets fria
eget kapital, vilket utgörs av balanserade medel
25.400.503,87 kronor samt årets resultat -9.678,08
kronor, sammanlagt 25.390.825,79 kronor i fritt eget
kapital. 2017-01-16 beslutades på en extra bolagsstämma avseende utdelning av dotterbolaget Effnet
Dividend AB om 1.732.608,50 kronor. Kvarvarande
medel uppgår därefter till 23.658.217,29 kronor.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
den balanserade vinsten överförs i ny räkning.

Informationspolicy
Effnetkoncernen skall i sin informationsgivning
eftersträva öppenhet. Detta får dock aldrig innebära
att sekretessklausuler i avtal bryts eller att affärskritisk information avslöjas, ej heller att information
som kan ha kurspåverkan lämnas selektivt. Effnetkoncernen publicerar pressmeddelanden och annan
information för att uppfylla noteringsavtalets krav på
information och därutöver för att underlätta för
dotterbolagen i deras marknadsföring.
Bolagskoden
Aktien i Effnetplattformen AB handlas på Nasdaq
First North och bolaget har således ingen skyldighet
att följa Svensk kod för bolagsstyrning. Koncernen
följer utvecklingen och strävar efter att anpassa sig
där så är rimligt.
Tvister
Såvida styrelsen känner till pågår eller planeras inga
tvister eller rättsprocesser mot koncernen.
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Flerårsöversikt och nyckeltal
MSEK om ej annat anges
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Årets resultat
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet
Likvida medel och kortfristiga placeringar
Avkastning på eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Antal anställda
Medelantal anställda
Nettoomsättning per anställd
5
Antal aktier, tusental, vid årets utgång
5
Antal aktier, tusental, i genomsnitt
Antal aktier för beräkning av
6
aktierelaterade nyckeltal
6

Nettoomsättning per aktie, kronor
6
Resultat per aktie, kronor
Kassaflöde fr den löpande verksamheten
6
per aktie, kronor
Likvida medel inklusive kortfristiga
6
placeringar per aktie, kronor
6
Eget kapital per aktie, kronor
Börskurs vid årets slut, kronor
Börsvärde
Utdelning per stamaktie, kronor

1

2

2

2

3

2016
9,6
2,9
31 %
2,4
0,5

2015
11,0
5,9
54 %
4,9
3,3

2014
7,6
2,9
38 %
2,3
2,5

2013
6,0
2,0
33%
1,7
1,3

2012
5,2
1,4
27%
0,9
2,3

2011
3,4
-0,3
Neg
-0,2
0,1

39,5
37,0
94 %
22,6
7%
9%
6
5
1,9
7.230
7.230

37,7
35,0
93 %
35,8
23 %
28 %
5
5
2,2
7.230
6.886

10,6
8,1
76 %
10,4
34 %
34 %
5
5
1,8
5.165
5.165

7,5
5,6
75 %
6,0
36 %
36 %
4
4
1,5
1.721
1.721

5,9
3,9
66 %
4,6
28 %
28 %
4
4
1,3
1.721
1.721

3,8
2,9
76 %
2,3
Neg
Neg
4
4
0,9
1.721
1.721

3,2
2,4
75 %
1,1
13 %
13 %
4
4
0,8
1.721
1.721

7.230

7.230

5.165

5.165

5.165

5.165

1,32
0,33

1,60
0,71

1,48
0,44

1,16
0,33

1,01
0,18

0,07

0,48

0,49

0,25

3,12
5,12
30,80
222,7
7
-

4,95
4,84
21,00
151,8
-

2,02
1,56
14,70
75,9
-

1,16
1,08
15,84
81,8
-

2010
3,2
0,3
Neg
0,3
-1,0

2009
3,0
-0,3
Neg
-0,3
-0,3

4

4

4

2008
5,2
0,9
18%
1,0
0,9

2007
4,6
0,0
1%
0,1
0,0

1,3
0,3
23 %
0,5
Neg
Neg
4
4
0,8
-

2,0
0,4
20 %
0,5
250 %
250 %
5
5
1,0
-

1,7
0,2
12 %
1,2
50 %
50 %
5
5
0,9
-

5.165

-

-

-

0,66
-0,04

0,62
0,06

-

-

-

0,45

0,02

-0,19

-

-

-

0,90
0,75
6,80
11,7
-

0,45
0,57
6,45
11,1
-

0,33
0,46
-

-

-

-

1

Sammanläggning av HCS Holding-koncernen perioden 2014-01-01 - 2014-09-30 och Effnetplattformen-koncernen 2014-10-01 - 2014-12-31
Avser HCS Holding-koncernen
3
Avser HCS Holding-koncernen proforma
4
Data för åren 2006-2009 avser endast det dåvarande dotterbolaget där den operativa verksamheten då bedrevs
5
Antal aktier: Det nuvarande moderbolaget Effnetplattformen AB (publ) hade vid årets början 5.164.596 aktier. Detta antal är detsamma som den tidigare koncernmodern
HCS Holding AB (publ) hade vid tidpunkten för utdelning och särnotering av Effnetplattformen.
6
Eftersom HCS Holding-koncernen varit i stort sett identisk med Effnetplattformen-koncernen ger samma antal aktier mest rättvisande aktierelaterade nyckeltal.
7
Styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning på stamaktierna föreslås.
2

Finansiell ordlista återfinns på sidan 36.
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RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT, KONCERNEN
Belopp i miljoner kronor (MSEK)

Not

2016-01-01 2016-12-31

2015-01-01 2015-12-31

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

2,3

9,6
0,0
9,6

11,0
0,0
11,0

4,5,6
7

-2,5
-4,1
-6,6

-1,4
-3,7
-5,1

Rörelseresultat

2,9

5,9

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

0,2
0,0
0,2

0,2
0,0
0,2

Resultat före skatt

3,1

6,1

-0,7
2,4

-1,2
4,9

2,4

4,9

7.230

6.886

0,33

0,71

Externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader

Skatt
Årets resultat
Årets totalresultat
Genomsnittligt antal aktier, tusental
Resultat per aktie, SEK

8,9
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, KONCERNEN
Belopp i miljoner kronor (MSEK)

Not

2016-12-31

2015-12-31

2015-01-01

10
11

0,0
13,4
13,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,6
2,8
0,1
3,5

1,5
0,3
0,1
1,9

0,0
0,1
0,1
0,2

9,8
12,8
22,6

9,8
26,0
35,8

10,4
10,4

Summa omsättningstillgångar

26,1

37,7

10,6

SUMMA TILLGÅNGAR

39,5

37,7

10,6

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella placeringar
Summa anläggningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa kortfristiga placeringar och likvida medel

13

14

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserade medel
Årets resultat
Summa eget kapital

15

0,7
23,1
10,9
2,4
37,0

0,7
23,1
6,3
4,9
35,0

0,5
1,2
7,1
-0,7
8,1

Uppskjuten skatteskuld
Summa långfristiga skulder

16

0,8
0,8

0,6
0,6

0,3
0,3

0,0
0,2
0,0
1,3
1,6

0,0
0,2
0,6
1,3
2,1

0,0
0,1
0,9
1,2
2,2

39,5

37,7

10,6

Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KONCERNEN
Belopp i miljoner kronor (MSEK)

Ingående balans 2015-01-01
Fört i ny räkning på årsstämma
Nyemission
Kostnader för nyemission
Årets resultat
Utgående balans 2015-12-31
Ingående balans 2016-01-01
Fört i ny räkning enligt beslut på årsstämma
Utdelning av dotterföretag enligt beslut på extra stämma
Årets resultat
Utgående balans 2016-12-31

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

0,5

1,2

0,2

22,7
-0,8

0,7

Balanserade Årets resultat
medel
7,1
-0,7

-0,7
0,7

23,1

6,3

4,9
4,9

0,7

23,1

6,3
4,9
-0,3

0,7

23,1

10,9

4,9
-4,9
2,4
2,4

Summa eget
kapital
8,1
22,9
-0,8
4,9
35,0
35,0
-0,3
2,4
37,0
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN, KONCERNEN
Belopp i miljoner kronor (MSEK)

Not

2016

2015

2,9

5,9

Erhållen ränta
Skatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapitalet

0,2
-1,0
2,1

0,2
-0,9
5,2

Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Summa

-1,6
0,0
-1,6

-1,8
-0,1
-1,9

0,5

3,3

Förvärv av anläggningstillgångar

-13,4

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-13,4

-

Nyemission
Utdelning av dotterföretag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-0,3
-0,3

22,1
22,1

35,8
-13,2
22,6

10,4
25,4
35,8

0,07

0,48

Rörelseresultat
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Likvida medel vid årets början
Förändring av likvida medel och kortfr placeringar
Likvida medel och kortfr placeringar vid årets slut
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK

14
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RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET
Belopp i miljoner kronor (MSEK)

Not

2016-01-01 2016-12-31

2015-01-01 2015-12-31

Nettoomsättning
Summa intäkter

2,3

0,3
0,3

0,3
0,3

4,5,6
7

-0,8
-0,2
-1,1

-0,6
-0,2
-0,8

-0,7

-0,5

0,0
0,0

0,1
0,1

-0,7

-0,3

0,7
0,0

1,4
0,0

0,0

1,1

Externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat före skatt
Koncernbidrag
Skatt
Årets resultat(*)

8,9

(*) Årets resultat överensstämmer med årets totalresultat.
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BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET
Belopp i miljoner kronor (MSEK)

Not

2016-12-31

2015-12-31

2015-01-01

12

1,7
1,7

0,0
0,0

0,0
0,0

19,3
3,4
0,0
22,8

24,4
0,2
0,0
24,6

2,9
0,0
0,0
2,9

2,0
2,0

2,2
2,2

0,5
0,5

Summa omsättningstillgångar

24,7

26,8

3,4

SUMMA TILLGÅNGAR

26,5

26,8

3,4

0,7
0,7
21,9
3,5
0,0
25,4
26,1

0,7
0,7
21,9
2,8
1,1
25,7
26,4

0,5
0,5
2,8
2,8
3,3

0,1
0,2
0,3

0,2
0,2
0,4

0,1
0,1
0,2

26,5

26,8

3,4

TILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa, bank
Summa kassa, bank

13
14

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital
Bundet eget kapital
Överkursfond
Balanserade medel
Årets resultat
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15

17
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, MODERBOLAGET
Belopp i miljoner kronor (MSEK)

Aktiekapital

Ingående balans 2015-01-01
Fört i ny räkning på årsstämma
Nyemission
Kostnader för nyemission
Årets resultat
Utgående balans 2015-12-31
Ingående balans 2016-01-01
Fört i ny räkning enligt beslut på årsstämma
Utdelning av dotterföretag enligt beslut på extra bolagsstämma
Årets resultat(*)
Utgående balans 2016-12-31

Överkursfond

Balanserade Årets resultat
medel

Summa eget
kapital

2,8

2,8
-2,8
1,1
1,1

3,3
22,9
-0,8
1,1
26,4

0,5
0,2

22,7
-0,8

0,7

21,9

2,8

0,7

21,9

2,8
1,1
-0,3

0,7

21,9

3,6

1,1
-1,1
0,0
0,0

26,4
-0,3
0,0
26,1

(*) Årets resultat överensstämmer med årets totalresultat.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på bolagets stamaktier för år 2016.
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KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET
Belopp i miljoner kronor (MSEK)

Not

2016

2015

-0,7

-0,5

Erhållen ränta
Skatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapitalet

0,0
-0,7

0,1
-0,4

Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Summa

1,8
-0,1
1,7

-21,6
0,2
-21,4

1,0

-21,8

Bildande av dotterföretag
Lämnade/erhållna aktieägartillskott/koncernbidrag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1,7
0,7
-1,0

1,4
1,4

Nyemission
Utdelning av dotterföretag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-0,3
-0,3

22,1
22,1

Likvida medel vid årets början
Förändring av likvida medel och kortfr placeringar
Likvida medel och kortfr placeringar vid årets slut

2,2
-0,2
2,0

0,5
1,7
2,2

-

-

Rörelseresultat
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK

14
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NOTER
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR,
NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER

OCH

Allmän information
Moderbolagets namn
Effnetplattformen AB (publ), med organisationsnummer 556981-7660, har sitt säte i
Stockholm, Sverige.
Moderbolagets aktiekapital och ägarstruktur
Aktiekapitalet i Effnetplattformen AB (publ) uppgick vid årets slut till 723.043,40
kronor fördelat på 7.230.434 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Varje aktie
äger lika rätt till andel i företagets tillgångar, vinst och utdelning.
Från och med november 2014 noteras bolagets aktie på Nasdaq First North.
Antalet aktieägare uppgick vid räkenskapsårets slut till 4.329. Bolagets största
ägare per den 30 december 2016 var Hans Runesten via bolag och
kapitalförsäkring samt Göran E. Larsson via bolag med 11,9 procent av kapital och
röster vardera.
Koncernstruktur och verksamhet
Koncernen bestod av tre bolag: moderbolaget Effnetplattformen (EFFN) AB (publ,
org nr 556981-7660), samt dotterbolagen Effnet AB (org nr 556546-4566) verksamt
inom Header and Payload Compression, samt Effnetplattformen Dividend AB (org
nr 559085-5721).
Offentliggörande
Styrelsen har den 28 februari 2017 godkänt denna koncernredovisning för
offentliggörande.
Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper
1.1 Normgivningar och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board
(IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner
tillämpats.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de
fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.

1.2 Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Inga
tillgångar har värderats till verkligt värde.
1.3 Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör
rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte
annat anges, avrundade till närmaste hundratusental.
1.4 Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar
tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar,
skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av
uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast
påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om
ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
1.5 Väsentliga tillämpande redovisningsprinciper
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som närmare
beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens
finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har vidare konsekvent
tillämpats av koncernens företag.
1.6 Ändrade redovisningsprinciper
Effnetplattformen AB har 2016 övergått från att presentera sina finansiella
rapporter för koncernen i enlighet med Årsredovisningslagen samt
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3), till att följa Årsredovisningslagen samt International
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting
Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för
koncerner tillämpats.
För moderbolaget har övergång skett från Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) till att tillämpa Rådet
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska
personer.
Vid övergången har bolaget tillämpat IFRS 1 Första gången International Financial
Reporting Standards tillämpas. Övergången har inte inneburit några justeringar
gentemot tidigare redovisade belopp i bolagets finansiella rapporter.
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1.7 Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår
och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nya
och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas inte komma att ha någon
väsentlig effekt på företagets finansiella rapporter.
1.8 Klassificering
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas
eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen medan
omsättningstillgångar i allt väsentligt består av belopp som förväntas återvinnas
eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Långfristiga skulder
skulle, om de fanns inom koncernen, utgöras i allt väsentligt av belopp som per
rapportperiodens slut har en ovillkorad rätt att välja att betala längre bort i tiden än
tolv månader efter rapportperiodens slut. Finns inte en sådan rätt per
rapportperiodens slut – eller innehas skuld för handel eller förväntas skuld regleras
inom den normala verksamhetscykeln – redovisas skuldbeloppet som kortfristig
skuld.
1.9 Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv av dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från
moderbolaget Effnetplattformen AB. Bestämmande inflytande föreligger om
Effnetplattformen AB har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller
har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande
över investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen om ett
bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt
om de facto control föreligger.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av
ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt
förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen
fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara
tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan bestämmande
inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är
hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som
uppkommer redovisas direkt i årets resultat.
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade
vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.

redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid
transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga
värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten
för värdering till verkligt värde.
1.11 Leasing
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i årets resultat linjärt över
leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett avtal
redovisas i årets resultat som en minskning av leasingavgifterna linjärt över
leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.
1.12 finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel (inklusive
finansiella tillgångar som kan säljas), utdelningsintäkter, vinst vid avyttring av
finansiella tillgångar som kan säljas, vinst vid värdeförändring på finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet samt sådana vinster på
säkringsinstrument som redovisas i årets resultat.
Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas enligt effektivräntemetoden (se
nedan). Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att erhålla utdelning fastställts.
Resultatet från avyttring av ett finansiellt instrument redovisas då de risker och
fördelar som är förknippade med ägandet av instrumentet överförts till köparen och
koncernen inte längre har kontroll över instrumentet.
Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, effekten av upplösning av
nuvärdesberäkning av avsättningar, förlust vid värdeförändring på finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, nedskrivning av finansiella
tillgångar samt sådana förluster på säkringsinstrument som redovisas i årets
resultat.
Låneutgifter
redovisas
i
resultatet
med
tillämpning
av
effektivräntemetoden.
1.13 Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter
redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisats i övrigt
totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt
totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med
tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per
balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till
tidigare perioder.

1.10 Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de
primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar
och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den
valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid
omräkningarna redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar och skulder som
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Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i
temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar
och skulder. Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte
heller för skillnad som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och skulder
som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare
sig redovisat eller skattepliktig resultat. Vidare beaktas inte heller temporära
skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli
återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på
hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler
som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och
underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer
att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte
längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelning redovisas
vid samma tidpunkt som när utdelningen redovisas som en skuld.
1.14 Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången
för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med
anskaffningen. Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller
produktion av tillgångar som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för
avsedd användning eller försäljning ingår i anskaffningsvärdet.

1.16.2 Avgiftsbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets
förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall
beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till
planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Följaktligen är det den anställde som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir
lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer
att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna). Företagets förpliktelser
avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets
resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget
under en period.

1.14.1 avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Beräknade nyttjandeperioder;
- maskiner och andra tekniska anläggningar 5 - 10 år

1.18 Eventualförpliktelser
Upplysning om eventualförpliktelse lämnas när det finns ett möjligt åtagande som
härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller
flera osäkra framtida händelser utom koncernens kontroll eller när det finns ett
åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är
troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller inte kan beräknas med
tillräcklig tillförlitlighet.

1.15 Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt
till moderbolagets ägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående
under året.
1.16 Ersättningar till anställda
1.16.1 Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som
kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.
En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för vinstandels- och
bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse
att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och
förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

1.17 Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om
betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. En avsättning
redovisas i rapporten över finansiell ställning när det finns en befintlig legal eller
informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett
utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som
krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när
i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av
det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar
aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de
risker som är förknippade med skulden.

1.19 Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2
Redovisning för juridiska personer. Även av Rådet för finansiell rapporterings
utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att
moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga
av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för
årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och
tillägg till IFRS som ska göras.
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1.19.1 Klassificering och uppställningsformer
För moderbolaget redovisas en resultaträkning och en rapport över resultat och
övrigt totalresultat, där för koncernen dessa två rapporter tillsammans utgör en
rapport över resultat och övrigt totalresultat. Vidare används för moderbolaget
benämningarna balansräkning respektive kassaflödesanalys för de rapporter som i
koncernen har titlarna rapport över finansiell ställning respektive rapport över
kassaflöden. Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget uppställda
enligt årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över resultat och övrigt
totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen
baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport över
kassaflöden. De skillnader mot koncernens rapporter som gör sig gällande i
moderbolagets resultat- och balansräkningar utgörs främst av redovisning av
[anpassa] finansiella intäkter och kostnader, anläggningstillgångar, eget kapital
samt förekomsten av avsättningar som egen rubrik i balansräkningen.
1.19.2 Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden.
Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav
i dotterföretag. I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter hänförliga till
dotterföretag direkt i resultatet när dessa uppkommer.
Not 2 Försäljning mellan koncernbolag (ksek)
Moderbolaget

2015

338
338

311
311

Koncern
2016
2015

-

-

9.558

11.041

Moderbolag
2016
2015
338
311

-

Not 4 Ersättning till revisorerna (ksek)
Koncernen
KPMG revisionsuppdrag
KPMG revisionsverksamhet
utöver uppdraget
Totalt

2015

40
40

20
25

80

45

Not 5 Operationella leasingavtal
Koncernen har ett lokalhyreskontrakt som löper med 6 månaders uppsägningstid.
Årskostnad ksek 75. Leasingkontrakt behandlas såsom operationella, även i
koncernen. Det finns inte några finansiella leasingkontrakt.
Not 6 Sammanställning närståendetransaktioner
Advokatfirman Nerpin AB
Inköp tjänster
Skuld vid årets slut

2016
700
0

2015
500
0

Advokatfirman Nerpin AB ägs och drivs av Erik Nerpin, tillika styrelseledamot i
Effnetkoncernen.

Koncernen

Not 3 Intäkternas fördelning (ksek)

Koncernintern tjänsteförsäljning
Programvara, royalties och support

KPMG revisionsuppdrag
KPMG revisionsverksamhet
utöver uppdraget
Totalt

2016

Not 7 Personal (belopp ksek)

2016

Koncerninterna intäkter
Koncerninterna kostnader
Totalt

Moderbolaget

2016

2015

60
40

40
25

100

65

-

VD Aniruddha Kulkarnis lön och
andra ersättningar
VD:s pensionskostnader
Löner och ers styrelseordf Hans
Runesten
Löner och ers styr.led Erik Nerpin
Löner och ers till övriga anst.
Sociala avgifter
Pensionskostn övr anställda
Övriga personalkostnader, inklusive
avsättning och upplösning av reserver
Fakturerade styrelsearvoden
Totalt

2016

2015

898

915

0
83

0
100

42
1.953
697
184
30

50
1.717
612
190
30

72
3.959

42
3.656

I företagsledningen ingår VD Aniruddha Kulkarni och CFO Sten Sundén, båda är
män. VD:s lön och andra ersättningar uppgår till ksek 898 (915). Bolagets CFO har
via eget bolag fakturerat ksek 109 (129 varav ksek 37 var hänförligt till 2014).
Löner och ersättningar till styrelse, som till antalet är tre och samtliga män, uppgår
till ksek 125 (162). Fakturerade styrelsearvoden av styrelseledamoten Göran E.
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Larsson uppgår till ksek 62 (42). Medeltalet anställda uppgår till 5, varav 5 män och
0 kvinnor. Inga avtal innehåller några avgångsvederlag.

Koncernen

Moderbolaget

Avstämning av effektiv skatt

2016

2015

83

100

42

50

0
39
0
0

0
47
0
0

72
236

42
239

Löner och ers till styrelseordf Hans
Runesten
Löner och ers till ledamot Erik
Nerpin
Löner och ers till övr anst.
Sociala avgifter
Pensionskostn övriga anställda
Övriga personalkostnader, inkl
avsättning och upplösning av
reserver
Fakturerade styrelsearvoden
Totalt

Styrelsen arvoderas via moderbolaget. Till styrelseordföranden
har enligt
stämmobeslut utbetalats ksek 83 (100) och till övriga ledamöter ksek 42 (50)
vardera i arvoden för sina uppdrag.
Not 8 Bokslutsdispositioner (ksek)
Moderbolaget
Erhållet koncernbidrag

2016
743

2015
1.400

Not 9 Skatter (aktuell och uppskjuten skatt, ksek)
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten
skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets
skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som
ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat
avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. I
koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och
eget kapital.
Koncernen
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Totalt redovisad skatt

2016
-733
-733

2015
-1.212
-1.212

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga kostnader 2015,
skattepliktiga 2016
Avdragsgilla kostnader som
Redovisats mot eget kapital
Under året utnyttjande av tidigare
års underskottsavdrag vars
skattevärde ej redovisats som
tillgång
Redovisad effektiv skatt
Moderbolaget

2016

2015

Procent

Belopp

Procent

Belopp

22,0
5,1

3.087
-679
-157

22,0
1,8

6.092
-1.340
-110

-3,2

100
-3,1

187

-0,8
19,9

51
-1,212

-0,1
23,7

3
-733

2016

2015

0
0

0
0

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Totalt redovisad skatt

Den genomsnittliga effektiva skattesatsen är 0% (0%).
Moderbolaget
Avstämning av effektiv skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Avdragsgilla kostnader som
redovisats mot eget kapital
Ej skattepliktiga intäkter
Under året utnyttjande av tidigare
års underskottsavdrag vars
skattevärde ej redovisats som
tillgång
Redovisad effektiv skatt

2016

2015

Procent

Belopp
10

Procent

Belopp
1.078

22,0
6,6

-2
-1

22,0

-237

-1,8

0

-17,0

183

-26,8
0,00

3
0

-4,7
0,00

51
0

Den genomsnittliga effektiva skattesatsen är 24 % (20 %).
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Not 14 Sammansättning likvida medel (ksek)

Not 10 Inventarier och datorer (ksek)
Koncernen

2016

2015

Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Ack avskrivningar
Summa

127
-127
0

127
-127
0

Bankmedel
Kortfristiga placeringar
Totalt

I moderbolaget finns inga materiella anläggningstillgångar.
Not 11 Ägarintressen i andra företag (ksek)
Innehav
Axxonen Properties AB
Animated Games Sweden AB

Redov värde
2.450
10.907

Inget av ovanstående innehav utgör 20 % eller mer av rösterna.
Not 12 Moderbolagets dotterföretag (kr)
Dotterföretag
Effnet AB
Effnetplattformen
Dividend AB

Org.nr
556546-4566

Säte
Luleå

Andel %
100 %

Redov värde
1 kr

559085-5721

Sthlm

100 %

1.732.608 kr

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (ksek)
Koncernen
Förutbetalda försäkringar
Upplupna licensintäkter
Övrigt
Summa
Moderbolaget
Förutbetalda försäkringar
Övriga poster
Totalt

2016

2015

14
43
6
63

21
82
17
120

2016

2015

14
14

21
5
26

2016

2015

11.091
9.750
20.841

26.017
9.750
35.767

Moderbolaget

2016

2015

Bankmedel
Övriga poster
Totalt

1.957
1.957

2.213
2.213

Not 15 Eget kapital (kr)
15.1 Moderbolagets aktiekapital
Moderbolagets aktiekapital uppgick vid årets slut till 723.043,40 kr fördelat på
7.230.434 aktier med ett kvotvärde (nominellt värde) om 0,10 kronor. Varje aktie
berättigar till en (1) röst.
År
2014
2014
2015

Händelse
Bolagets bildande
Nyemission
Nyemission

Antal aktier
50.000
5.164.596
7.230.434

Kvotvärde
1,00
0,10
0,10

Aktiekapital
50.000
516.460
723.043

15.2 Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att det resultat som är hänförligt till
moderbolagets aktieägare delas med ett vägt genomsnittligt antal utestående
stamaktier under perioden.
Antal aktier
Vid årets ingång
Vid årets utgång
Vägt genomsnitt

2016-12-31
7.230.434
7.230.434
7.230.434

2015-12-31
5.164.596
7.230.434
6.885.833
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Not 16 Uppskjuten skatteskuld

Not 18 Eventualförpliktelser och ställda panter

Uppskjuten skatteskuld består i sin helhet av beräknad uppskjuten skatt för
periodiseringsfond.

Bankgaranti ställd till förmån för Euroclear Sweden AB, ksek 50

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (ksek)
Koncernen

2016

2015

Upplupna semesterlöner
Upplupna styrelsearvoden
Övriga upplupna löner
Sociala kostnader
Övriga poster
Totalt

487
50
100
176
556
1.369

394
50
100
138
890
1.572

Moderbolaget

2016

2015

50
0
16
136
202

50
0
18
105
173

Upplupna styrelsearvoden
Övriga upplupna löner
Sociala kostnader
Övriga poster
Totalt

Not 19 Uppskattningar och bedömningar
Bedömningar gör gällande att det inte föreligger någon betydande risk för
väsentliga justeringar av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa
räkenskapsår.
Not 20 Händelser efter utgången av år 2016
Efter årets slut hölls den extra bolagsstämma som beslutade att godkänna
förvärvet av de tre fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB samt att byta namn till
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Stämman beslutade också om utdelning
av aktierna i dotterbolaget Effnetplattformen Dividend AB som förvärvat
Effnetplattformen AB:s tidigare verksamhet.
Effnetplattformen Dividend AB noterades på Nasdaq First North den 23 januari
2017.
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Not 21 Förslag till vinstdisposition
Resultat- och balansräkningarnas fastställande kommer att behandlas på årsstämman 27 april 2017.
Till årsstämmans förfogande står moderbolagets fria eget kapital, vilket utgörs av balanserade medel 25.400.503,87 kronor samt årets resultat -9.678,08 kronor, sammanlagt
25.390.825,79 kronor i fritt eget kapital. 2017-01-16 beslutades på en extra bolagsstämma avseende utdelning av dotterbolaget Effnet Dividend AB om 1.732.608,50 kronor.
Kvarvarande medel uppgår därefter till 23.658.217,29 kronor.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den balanserade vinsten överförs i ny räkning.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och ger en
rättvisande bild av koncernens ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 28 februari 2017.

Lennart Schuss,
Styrelsens ordförande

Seth Lieberman
Styrelseledamot

Ilija Batljan,
Styrelseledamot

Hans Runesten
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 februari
2017.
KPMG

Gunnar Karlsson
Auktoriserad Revisor

Sven-Olof Johansson
Styrelseledamot
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Till bolagsstämman i Effnetplattformen AB, org. nr 556981-7660

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Effnetplattformen AB för år 2016. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 15-34 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller
koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.



Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:







identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
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drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Effnetplattformen AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:




företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Luleå den 15 mars 2017
KPMG AB

Gunnar Karlsson
Auktoriserad revisor
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ORDLISTOR
Finansiell ordlista
Antal anställda
Antalet personer som var anställda i koncernen vid årets
utgång, jämför medelantal anställda.
Antal aktier
Antal aktier vid årets utgång.

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till
genomsnittligt sysselsatt kapital.
Balansomslutning
Summan av det bokförda värdet på alla tillgångar.
stängning

på

årets

sista

Eget kapital
Skillnaden mellan koncernens tillgångar och skulder.
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten, om inte
annat anges.

Kurs/eget kapital
Börskurs i relation till eget kapital.
Likvida medel per aktie
Likvida medel dividerat med antal aktier.

Nettoomsättning per anställd
Nettoomsättningen dividerad med medelantal anställda.
Resultat per aktie
Årets resultat dividerat med antal aktier.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i relation till nettoomsättningen.
Rörelseresultat
Det resultat som verksamheten genererar, exklusive
finansnetto och skatter.

Börsvärde
Börskursen multiplicerat med antalet aktier.

Kassaflöde per aktie
Kassaflödet dividerat med antal aktier.

Nettoomsättning
Försäljning av företagets produkter, exklusive moms.
Nettoomsättning per aktie
Nettoomsättningen dividerad med antal aktier.

Avkastning på eget kapital
Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital
beräknat som genomsnittet av eget kapital i början och i
slutet av året.

Börskurs vid årets slut
Betalkurs vid börsens
handelsdag.

Medelantal anställda
Genomsnittligt antal anställda under året, med hänsyn till
anställningstider och tjänstgöringsgrad.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande
skulder.
Årets resultat
Nedersta raden i resultaträkningen, resultatet efter skatter.

Teknisk ordlista
Ad-Hocnätverk
Ett Ad-Hocnätverk är ett tillfälligt och decentraliserat
nätverk där routing mellan noder sker dynamiskt.

C-RAN (Cloud-RAN eller Centralized-RAN)
En typ av storskaliga radioaccessnoder i mobila
telekommunikationssystem
där
man
centraliserar
datahanteringen från ett stort antal radiosändare och
mottagare.
CRTP
(CompressedRealtime Transport Protocol) Protokoll för
komprimering av RTP-trafik (IETF RFC 2508).
ECRTP
(EnhancedCompressedRealtime Transport Protocol) En
utökad och robustare version av CRTP (IETF RFC 3445).
HC
(HeaderCompression) En teknologi som komprimerar IPpaketens adressdel, den s.k. Headern.
HSPA
(High Speed Packet Access), en samling mobiltelefonprotokoll (HSDPA och HSUPA) som förbättrar tidigare
UMTS-system.
IETF
(Internet Engineering Task Force) Organisation som
definierar protokollstandarder för Internet och telekommunikation.
Interoperabilitetstest
Testning av olika implementationer för att säkerställa
kompatibilitet med motsvarande standard.
IP
(Internet Protocol) En protokollstandard enligt vilken all
data förmedlas på Internet.
IPHC
(Internet ProtocolHeaderCompression) Protokoll
komprimering av IP-trafik (IETF RFC 2507).

för

Algoritm
Beskrivning av en metod för att stegvis lösa en viss typ av
problem.

IP-telefoni
Telefoni över Internet, samma sak som VoIP.

Bandbredd
Uttryck för överföringskapaciteten i ett nätverk. Mäts i
enheten bit per sekund, bps.

Kbps
(Kilobit per sekund) Måttet för hastigheten i datakommunikation.
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LTE
(Long Term Evolution) Är en vidareutveckling
existerande 3G-standard, ibland kallad 4G.

av

Macro Cell
En radioaccessnod i mobila telekommunikationssystem
med hög uteffekt och räckvidd, ibland upp till några mil.

Small Cell
En radioaccessnod i mobila telekommunikationssystem
med begränsad uteffekt och räckvidd. Small Cells har en
typisk räckvidd från 10 meter till några hundra meter.

4G
Fjärde generationens mobilstandard där man gått över till
en paketbaserad överföring. Stödjer fler användare och
högre hastigheter jämfört med 3G.

Triple-play
Telefoni, Internet och television genom samma nät.

5G
Femte generationens mobilstandard.

Meshnätverk
Ett nätverk där varje nod i nätverket har kontakt med minst
två andra noder för ökad tålighet mot fel.

UDP
(User Datagram Protocol) Protokoll för transport av data i
IP-nät (IETF RFC 768).

Micro Cell
En radioaccessnod i mobila telekommunikationssystem.
En undergrupp till Small Cells med räckvidd upp till några
hundra meter.

UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System), den
europeiska varianten av tredje generationens (3G) mobila
telekommunikationssystem.

Nätverk
Ett antal sammanlänkade datorer som kommunicerar med
varandra.

VoHSPA
(Voice over HSPA), teknik där mobilsamtal skickas via
VoIP på HSPA-nät.

Paketbaserad överföring
Data delas upp i mindre paket som sänds oberoende över
nätverket till mottagaren. Hos mottagaren fogas de åter
samman.

VoIP
(Voice over Internet Protocol) Telefoni över Internet,
samma sak som IP-telefoni.

Protokoll
Ett överenskommet regelverk för hur olika nätverk skall
kommunicera med varandra.
Quadruple-play
Telefoni, bredband och Internet i samma förbindelse men
via trådlöst 3G- eller 4G-nät.
RFC
(Request For Comments) Dokument som specificerar den
öppna standard som olika Internetrelaterade protokoll
utgör.
ROHC
(RObustHeaderCompression) Protokoll för komprimering
av RTP-trafik, främst i trådlösa interaktiva realtidstillämpningar (IETF RFC 3095).
RTP
(Realtime Transport Protocol) Protokoll för transport av
data med realtidskrav som video och ljudsändningar (IETF
RFC 1889).

VoLTE
(Voice over LTE), teknik där mobilsamtal skickas via VoIP
på LTE-nät.
VPN
(Virtual Private Network) Del av ett publikt nätverk som
genom kryptering blir privat.
WCDMA
(Wideband Code Division Multiple Access) En 3Gstandard, används i Europa och vinner terräng även på
annat håll.
3G
Tredje generationens mobilstandard, skall ge operatörer
och användare tillgång till större bandbredd, en mängd
nya tjänster och hastigheter högre än 384 kbps.
3GPP
Standardiseringsorgan för WCDMA-tekniken.
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Adresser
Effnetplattformen AB
Strandvägen 3
SE-114 51 Stockholm
Sweden
investor.relations@effnetplattformen.se
www.effnetplattformen.se

Effnet AB
Stationsgatan 69
SE-972 34 Luleå
Sweden
info@effnet.com
www.effnet.com

Effnetplattformen AB (publ)

38/38

