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Tack till Börsdata som sponsrar veckans 

podd och som levererar en sån grym tjänst! 

Gå in på börsdata och gör portföljen en 
tjänst! 

Länk till Wirecard på Börsdata 

https://borsdata.se/wirecard/nyckeltal 

 
Aktiekurs: 85 EUR 
BV: 10.5 BEUR 
EV: 9.63 BEUR 

Översikt 
Wirecard är ett fintechbolag som är baserat i tyskland och noterat på den tyska 
aktiemarknaden. Bolaget möjliggör elektroniska transaktioner då de är en payment processor 
och en Payment Service Provider (PSP). De erbjuder även riskhantering (fraudulent 
charges), de är en acquirer (merchant account så en merchant kan ta emot betalningar) och 
de är också en issuer (ger ut kort). De har även lanserat en mobil app som heter boon, som 
möjliggör P2P mobilbetalningar. 
 
Wirecard Bank AG innehar en tysk banklicens, och har dessutom licenser från Visa och 
Mastercard. De har även kontrakt med American Express, Discover/Diners, JCB, Alipay, 
WeChat Pay, Apple Pay och China UnionPay, bland annat. 

Marknaden 
Kontantfria betalningar förväntas öka med 14% per år fram till 2021, att jämföras med global 
payments som ökar med cirka 6% per år. Emerging markets förväntas växa snabbare än så, 
med en tillväxt på cirka 23%. 
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Europa står för 50% av transaktionsvolymen , APAC står för 37%, Americas står för 8% och 
Mellanöstern står för dryga 5%. 

 

 
 



Consumer goods står för 48% av transaktionsvolymen, Digital Goods står för 34% och Travel 
& Mobility står för 18%.

 
Bland kunderna återfinns både stora och små kunder: 

 

Affärsmodell och produkt 
Wirecard är verksamma i nästan hela betalningsvärdekedjan.  



 
PSP är ansvarig för det tekniska processandet av elektroniska betalningar och de 
kompletterar detta med riskhanteringstjänster och “fraud protection”. Payment Gateway är 
gränssnittet mellan transaktionen som tar plats på hemsidan eller POS-terminalen och 
payment processorn.  
 
Kundens kortinformation skickas från checkout/terminalen till “Acquiring Bank” som i sin tur 
skickar informationen till Payment Processorn. Payment Processorn skickar informationen till 
Credit Card Association Network som i sin tur verifierar med Issuing Bank/kortutgivaren att 
den betalande kunden har tillräckligt med pengar för att slutföra betalningen. Detta 
kommuniceras tillbaka till Acquiring Bank och checkout/terminalen visar att betalningen är 
utförd. 

 
 
En acquirer eller merchant bank är en bank eller ett finansiellt institut som är en licensierad 
medlem av en kortassociation (som Visa eller Mastercard) och underhåller säljarens 
bankkonto. Acquirern godkänner korttransaktioner och skapar länken med issuing banken 
(banken som utgivit kortet som betalas med). För detta tar acquirern en avgift då de tar den 
finansiella risken och ansvaret. 
 



 
 

 
 
https://ir.wirecard.com/download/companies/wirecard/Annual%20Reports/DE0007472060-JA
-2018-EQ-E-01.pdf 
 
Revolut använde och använder en del av Wirecards tjänster som whitelabel lösning. Det var 
till exempel wirecards plattform som låg bakom card issuing. Revolut gör dock detta in-house 
idag men använder fortfarande Wirecard som acquirer.  
 
https://ftalphaville.ft.com/2019/07/18/1563455770000/Revolut-s-growing-pains-rumble-on-/ 
 
 
Samarbete med WeChat och AliPay för att erbjuda kinesiska turister möjligheten att betala 
med dessa lösningar även i Europa.  
 
Samarbete med Grab senast. 
https://finovate.com/grab-to-use-wirecard-for-payment-processing/ 
 
Intåg på kinamarknaden och investering från Softbank. Softbank investerar 900 MEUR i 
Wirecard via en convertible bond. 
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Ägarbild och management 
Inget speciellt  

Vallgravar 
Svårt att avgöra, men Wirecard har extremt många kunder och tillväxten i kundbasen ökar 
snabbt. Svårt att se någon större churn. Inlåsningseffekt i och med att dessa system är 
hyfsat komplexa och innebär en switching cost går nog att motivera. 
 
Sedan har Wirecard vertikal integration och är inblandade i många delar av betalnings 
värdekedjan. Därför blir kunden mer beroende av Wirecard då de inte bara gör en del i ledet. 
Det krävs många anställda för att hantera så många kunder som Wirecard har och ett bolag 
som Adyen har inte alls lika många anställda. De har istället högre omsättning per anställd 
än vad Wirecard har men det är också en styrka för Wirecard att kunna erbjuda små- till 
medelstora bolag deras tjänster. 

Resultatutveckling 
 

 
 
https://borsdata.se/wirecard/analys 
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Omsättning 
Siffrorna nedan är baserade på preliminära resultat från Wirecard för helåret 2019 
 
CAGR 10 yr: 26.2% 
CAGR 5 yr: 29.4% 
CAGR 3 yr: 23.4% 
 
EBITDA 
Siffrorna nedan är baserade på preliminära resultat från Wirecard för helåret 2019, där 
EBITDA uppgick till 785 MEUR. 
 
CAGR 10 yr: 26.8% 
CAGR 5 yr: 28.2% 
CAGR 3 yr: 24.2% 
 
Rörelseresultat 
Finns inga preliminära siffror för EBIT så de baserar på den tillgängliga datan som är R12 Q4 
2018 till Q3 2019. 
 
CAGR 10 yr: 23.8% 
CAGR 5 yr: 27.1% 
CAGR 3 yr: 22.4% 
 
  



FCF & CAPEX 
 
 

 
 
Wirecards Cash Conversion är riktigt god och deras fria kassaflöde är högre än vinsten. 
Cash conversion ligger stadigt över 100% och senaste två åren har den legat på över 120%, 
fritt kassaflöde är alltså 1.2x högre än vinst efter skatt. 
 
FCF 
CAGR 5 yr: 31.8% 
CAGR 3 yr: 26.97% 
 
CAPEX 
CAGR 5 yr: 12.6% 
CAGR 3 yr: 1.9% 
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LTM 2019 
Omsättningen växte med 38% YoY till 2800 MEUR 
EBITDA uppgick till 785 för helåret 2019 och steg med 42% YoY rensat för extraordinära 
poster.  
 
Medan aktien har gått ner lite över 13% på ett år. Aktien toppade på cirka 162 EUR och står 
idag i cirka 90 EUR. 
 

 



En anledning till att bolaget har gått ner fast att de presterat finansiellt är på grund av 
anklagelser mot deras bokföring. 
 
Den 30:e Januari 2019 så rapporterade Financial Times att en högt uppsatt chef i ett av 
deras APAC-bolag, har förfalskat kundkonton och gjort sig skyldig till pengatvätt. Wirecard 
nekar dock till detta och stämde samtidigt Financial Times för marknadsmanipulation. 
 
Den 15:e Oktober så publicerade Financial Times dokument som de påstår är Wirecards 
interna böcker. 
 
KPMG har gjort interna audits och inte hittat några irregulariteter i Wirecards bokföring och 
de rapporterade detta den 13:e Mars 2020. KPMG kommer släppa en fullständig rapport den 
22:a April. Detta är en våt filt som äntligen kan lyftas. 
 
https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2020/03/13/wirecardrally-kpmg-hittade-inget-fel.h
tml  

Balansräkning 
Nettokassa både om man justerar för kortfristiga och långfristiga skulder. 2 289 MEUR och 
870 MEUR. 
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Goodwill utgör 10.4% av balansräkningen. 

 

Värdering 
Aktieåterköpsprogram där man planerar att köpa tillbaka 2.5 miljoner aktier under en 
tolvmånaders period. 
 
Antal aktier idag 123,565,586, så motsvarar 2% av alla utestående aktier. 
 
EBITDA 2021 1059 MEUR att jämföras med bolagets egna guidance om 1000 - 1012 MEUR 
EBITDA 2020. Men 2020 kommer ju att bli ett förlorat år, så räknar med att detta uppnås 
2021. 

 



 
 
Självklart kommer Wirecard att drabbas rätt hårt av Corona då de har ganska stor 
exponering mot Travel specifikt (som drabbas jättehårt) men också mot betalningar i 
allmänhet.  
 
Dessutom riskerar vi att gå in i en global recession där Wirecard blir negativt påverkade och 
då kanske prognoserna visar sig vara optimistiska. Digitala betalningar kommer fortsätta att 
växa men om spenderandet går ner på global nivå så kommer de ändå leda till att tillväxten 
saktar ner eller rent utav avtar, 
 


