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Perioden i sammandrag

1 januari - 31 mars 2016

• Nettoomsättningen uppgick till 11 198 (13 422) tkr

• Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 321 (476) tkr

• Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -401 (-403) tkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 278 (3 520) tkr

Koncernen i sammanfattning
2016

jan-mar
2015

jan-mar
Nettoomsättning 11 198 13 422
EBITDA* 321 476
EBIT ** -352 -308
Resultat efter finansiella poster -401 -403
Rörelsemarginal 6% 6%
Vinst per aktie - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 278 3 520
Disponibla medel 19 883 7 185
Balansomslutning 67 825 49 292
Soliditet 72% 42%

*EBITDA - resultat före avskrivningar, ränta och skatt 

**EBIT – resultat före ränta och skatt
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Kommentarer från VD

Intresset för bredband via fiber ökar bland konsumenterna och detta återspeglas i att vi ser att fler och fler utbyggnadsini-
tiativ såväl bland våra kunder som andra aktörer. Som jag beskrev i ett av mina vd-brev är det en ganska lång och komplex 
process att bygga bredband via fiber. Även om antalet initiativ har ökat var januari månad försäljningsmässigt svag i jämfö-
relse med de sista månaderna 2015. Vi har dock sett en återhämtning i aktivitetsnivå på samtliga marknader under februari 
och mars. Totalt landar kvartalets omsättning en bit under jämförelsekvartalet från förra året, något som var både väntat och 
enligt plan och vi har full tillförsikt att vi kommer klara vår tillväxtambition för året. 

På den skandinaviska marknaden är ambitionsnivån fortsatt hög på fibermarknaden. På branschens största event i mars, 
Svenska Stadsnätsföreningens årliga konferens i Tylösand, mötte vi både existerande och nya potentiella kunder. Under 
eventet fick vi möjlighet att visa upp våra produkter och berätta hur vi på bästa sätt kan bidra med kunnande och produkter 
för att Skandinaviens topposition inom fiberbredband ska vara ohotad. Sammantaget knöt vi många intressanta kontakter 
som vi arbetar vidare med eller kommer bearbeta framöver. 

Även i resten av Europa är aktivitetsnivån hög och vi ser en god potential för tillväxt. Särskilt intressant är utvecklingen i Polen 
där nu EU-pengar investeras i fibernätverk för bredband. Våra projekt utanför Skandinavien har haft en långsammare utveck-
ling, framförallt i Ryssland och Österrike. I Ryssland ser vi en tydlig koppling mellan det ekonomiska läget och utvecklingen av 
våra affärer, varför vi nu valt att koncentrera oss runt en av de tre partners vi fört dialog med där. I Österrike väntar vi fortfa-
rande på att startskottet ska gå för de utpekade pilotstäderna, där vår partner Optisis är leverantör.

Under kvartalet har vi också glädjande nog sett en del mindre order från länder utanför EU, såsom Schweiz, Indien och Kanada. 
Tillsammans med slutkund och vår partner Genexis testas nu vår nya plattform MPC480 även i Indien, för att vid framgångs-
rika tester kunna levereras i två större projekt i Calcutta och Bombay.

Som ett led i vårt kontinuerliga arbete med vår utvecklingsavdelning, där fokus ligger på hög kompetens och flexibilitet, har vi 
under kvartalet arbetat med att stärka systemavdelningen i bolaget genom extern rekrytering. Vår CTO, Stefan Tegenfalk, har 
valt att kliva av sin operativa roll i bolaget för att från styrelsen fokusera på strategisk teknikutveckling och industriella sam-
arbeten. Vi har också under första kvartalet förstärkt vår sälj- och marknadsavdelning med en markandsstrateg och en affärs-
utvecklings- och försäljningschef med fokus på marknaderna utanför Norden. 

Vi arbetar vidare med högt fokus på tillväxt i vår försäljning, vilket kommer från både geografisk expansion och tillförandet av 
vår nya produktplattform. Slutligen vill jag tacka Waystreams medarbetare för det fantastiska jobb de gör samt även våra 
trogna aktieägare – med ert stöd ska vi nu ut och bygga snabbare bredband!

Johnny Hedlund, VD Waystream Holding AB
Kista den 20 maj 2016
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Waystream i korthet

Om Waystream 

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar.
Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och 
användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet.
Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutan-
vändaren.
Idag är Waystream en framgångsrik leverantör inom Skandinavien, med fokus på att expandera inom den snabbt växande 
marknaden för fibernätverk i Europa.

Vision

Att vara den leverantör som nätverksoperatörer och tjänsteleverantörer först väljer när målet är kundnöjdhet hela vägen ut 
till slutkund.

Affärsidé

Waystream erbjuder produkter inom routing och switching för nät och tjänsteleverantörer som är i behov av digital infra-
struktur för tjänsteleverans. Waystreams produkter ska erbjuda tillförlitliga och smarta funktioner som ska vara enkla att 
sköta och vara utvecklade särskilt för att maximera slutkundens upplevelse.

Långsiktiga finansiella mål

Bolagets målsättning är att uppnå en omsättningstillväxt om över 20 procent årligen från och med 2016. Bolagets målsätt-
ning för lönsamhet är en EBITDA (rörelsemarginal före avskrivningar) om 10 procent, men periodvis kan detta mål underskri-
das i syfte att driva tillväxt.

Kortfakta

Grundat: 2001

Antal anställda: 27

Kontor: Stockholm (HQ), Shanghai (PU)

Börs: Nasdaq First North
 

Ticker: WAYS
 

Certified Adviser: Avanza
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Händelser

Viktiga händelser under perioden

Under kvartalet har Waystreams produkter erhållit SKA-cer-
tifiering för accessprodukter. Detta är en kvalitetscertifie-
ring framtagen av Svenska Stadsnätsföreningen, SSNF.
 
Waystream ställde ut vid SSNF:s årliga konferens som 
denna gång hölls i Tylösand. Här presenterade vi 
Waystream för nya och gamla kunder i stadsnätsvärlden.
 
Tester av vår nya plattform MPC480 har påbörjats hos Qtech 
i Ryssland.
 
Genexis är ny partner till Waystream i Indien.
 
Vi erhöll våra första order från Digicable i Indien. Kunden 
utvärderar just nu hela vår produktportfölj.
 
Vi har inlett samarbete med Wasco i Polen för att tillsam-
mans adressera projekt runt bredband och fibernät.
 
Vi deltog i PLNOG, en konferens i Polen för nätverksoperatö-
rer.
 
Ledningsgruppen förstärktes under februari med två perso-
ner. Joana Castelar i rollen som ansvarig för marknadsföring 
och Peter Hagberg som ansvarig för affärsutveckling och 
internationell försäljning utanför Norden.
 
Försäljningsorganisationen förändrades under februari till 
att innefatta två geografiska områden, Norden och utanför 
Norden, där Lennart Larsen axlar ansvaret som försäljnings-
chef för Norden och Peter Hagberg ansvarar för försäljning 
utanför Norden. Syftet är att tydligare kunna fokusera på 
affärsutveckling i Norden, där vår försäljning och kundbas 
är mognare, separerat från nysatsning i andra marknader.
 
Vår CTO, Stefan Tegenfalk, har valt att kliva av sin operativa 
roll i bolaget för att från styrelsen fokusera på strategisk 
teknikutveckling och industriella samarbete.

Viktiga händelser efter perioden

Vi har påbörjat ett samarbete med Netrounds AB om att ge 
möjlighet för Waystreams kunder att utläsa RPM data direkt 
i deras verktyg.

Magnet, stor ISP på Irland, kommer att utvärdera
ASR 6000 för vidare utbyggnad av näten på Irland och 
London/Wembley.

Homenet i Norge har via vår partner Netnordic A/S valt att 
gå vidare och basera sin utbyggnad av fibernät på ASR6000 
från Waystream.
 
Accessbolaget AB har tillsammans med vår partner Net-
nordic AB utvärderat och valt MS4000 som access switch 
för sin satsning inom FTTx.
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Kommentarer till den finansiella 

utvecklingen

Intäkter

Kvartalets intäkter uppgick till 14,7 (15,8) MSEK, Aktiverat arbete för produktutveckling uppgick till 3,4 (2,4) MSEK en 
ökning med 41% jämfört med samma period föregående år.
95% (98%) av försäljningen under första kvartalet har skett på den nordiska marknaden. Sverige är det enskilt största 
landet och står för 60% (57%) av omsättningen. 

Resultat

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 0,3 MSEK för första kvartalet jämfört med 0,5 MSEK för samma period 
föregående år. Skillnaden förklaras framför allt av en lägre omsättning första kvartalet 2016, vilket ligger i linje med våra 
förväntningar. Marginalen ligger i stort sett oförändrad på 58% (60%).

Investeringar

Investeringar i materiella tillgångar har varit minimala under perioden. Intresset för våra produkter ökar alltjämt från poten-
tiella kunder varvid behovet att investera i produktutveckling kvarstår. Under perioden har koncernen investerat 3,4MSEK 
(2,4) i produktutveckling. 

Kassaflöde

Kassaflödet för perioden är -1,9 (2,6) MSEK summeras enligt följande:

-0,4 (-0,4) MSEK är koncernens resultat efter finansiella poster, 0,7 MSEK är justering för avskrivningar som inte påver-
kar kassaflödet, -0,1 MSEK är betalda skatter och övriga justeringar 2,1 (3,1) MSEK är förändringar i rörelsekapital. Detta 
summeras till 2,3 (3,5) MSEK.

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -3,6 (-2,5) MSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -0,6 (1,6) MSEK och avser återbetalning av lån.

Finansiell ställning

Eget kapital för koncernen uppgick per 31 mars 2016 till 48,9 MSEK. 

Personal

Waystreams koncern hade per 2016-03-31 27(23) heltidsanställda, varav 11 (11) i Waystream Shanghai. 
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Största ägarna per 31 mars 2016

Ägare Antal Aktier Andel av kapital och röster, %

Fiber Access NP Intressenter AB* 3 339 320 49,05 %
Fiber Access NP Management Intressenter AB 1 439 638 21,14%
Försäkringsbolaget Avanza  pension 483 229 7,10%
MH Köhler invest AB 133 573 1,96%
Dahltec AB 91 593 1,35%
Hans Westberg 68 151 1,00%
Ulf Tidblom 68 151 1,00%
Robus Försäkring 60 357 0,89%
Arema Group AB 40 883 0,60%
Carl-Fredrik Berglund 40 000 0,59%
Summa 5 764 895 84,68%

Antalet aktieägare uppgår till 1 074 och antalet registrerade aktier 2016-03-31 var 6 808  620 stycken.

*Den 12 maj 2016 skiftade Fiber Access NP Intressenter AB ut sina aktier till ägarna enligt nedan:

Robert Idegren Holding AB 595 116
Dahltec AB 595 116
Spartoi Invest AB 595 116
Goldcup 12886 AB (under 
föreslagen namnändring till
Stefan Tegenfalk invest AB) 485 810
ULTI AB 121 452
Severin Invest AB 917 561
Fredrik Grunewald 29 149 
Summa 3 339 320

Aktien
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Övrig information

Risker och osäkerheter i verksamheten

Den marknad Waystream verkar på kännetecknas av snabb teknologisk utveckling och kunder som har höga krav på funk-
tionalitet, integration och teknik, vilket i sin tur ställer höga krav på koncernen att kontinuerligt utveckla produkter och 
tjänster som möter kundernas krav. Koncernen har för avsikt att fortsätta nyutveckla och vidareutveckla sina produkter. 
Tids och kostnadsaspekter för utveckling av produkter kan på förhand vara svåra att fastställa med exakthet. Det finns såle-
des en risk att en planerad produktutveckling blir mer kostsam och tar längre tid att anpassa till marknadens behov än pla-
nerat.

Valutarisker finns både i form av transaktions- och omräkningsrisker. Waystreams försäljning och inköp sker, förutom i SEK 
även i EUR och USD. Waystream är således exponerade mot förändringar i värdet på SEK i förhållande till EUR och USD. Om 
det skulle ske växelkursförändringar, och de åtgärder Waystream vidtagit för att säkra sådana växelkursförändringar skulle 
visa sig vara otillräckliga, kan Waystreams verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt. 

För mer utförlig information om risker hänvisar vi till 2015 års koncernredovisning.

Redovisningsprinciper

Waystream tillämpar årsredovisningslagen Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernre-
dovisning (K3). Koncernredovisningar för tidigare år finns på bolagets hemsida www.waystream.

Transaktioner med närstående

Koncerninterna transaktioner, såsom tillhandahållande av exempelvis produktutveckling mellan dotterbolagen, är en del av 
koncernens verksamhet.
Waystream Holding AB har tillhandahållit lån till sitt dotterbolag Waystream AB. Lånebeloppet uppgick per 31 mars 2016 till 
13 288 889 kronor inklusive upplupen ränta.
Koncernen har ingått ett anställningsavtal med Susanne Löfstedt avseende tjänster som redovisningsassistent vid koncer-
nens huvudkontor i Stockholm. Tjänsten är deltid (75 procent) och fast ersättning utgår med 30 000 kronor per månad (full 
tid). Susanne Löfstedt är syster till koncernens VD, Johnny Hedlund. 

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport januari-juni 2016, Q2   25 augusti 2016 

Delårsrapport januari-september 2016, Q3  24 november 2016 
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Styrelsen intygar

Kontaktinformation

Waystream Holding AB
Org nr 556904-6476

Färögatan 33
164 51  KISTA
Sverige
Telefon: 08-56 26 94 50
ww.waystream.com

Certified Advisor
Avanza Bank AB
Regeringsgatan 103
Box 1399
111 93  STOCKHOLM

Aktien
Kodnamn: WAYS
ISIN-kod:SE0007577077

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av koncernens verk-
samhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Denna delårsrapport har inte granskats av koncernens revisorer.
Kista 23 maj 2016

Peter Kopelman  
Styrelseordförande

Heléne Köhler  
Ledamot

Johnny Hedlund   
VD och ledamot

Stefan Tegenfalk
Ledamot

Staffan Dahlgren
Ledamot
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Finansiell översikt

Resultaträkning i sammandrag – koncernen
Koncernen
Belopp i tKr

2016
jan-mars

2015
jan-mars

Nettoomsättning 11 198 13 442
Aktiverat arbete 3 401 2 392
Övriga rörelseintäkter 73 22
Rörelsens intäkter 14 672 15 836

Handelsvaror -4 705 -5 429
Bruttoresultat 9 967 10 407

Övriga externa kostnader -5 159 -4 211
Personalkostnader -4 487 -5 106
Övriga rörelsekostnader - -614
Rörelseresultat före avskrivningar 321 476

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -673 -784
Rörelseresultat -352 -308

Finansnetto -49 -95
Resultat efter finansiella poster -401 -403

Skatt - -
Periodens resultat -401 -403 
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Finansiell översikt

Balansräkning i sammandrag – Koncernen
Koncernen
Belopp i tKr

2016
31 mars

2015
31 mars

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 45 421 31 001
Materiella anläggningstillgångar 709 884
Finansiella anläggningstillgångar 1 189 -
Summa anläggningstillgångar 47 319 31 885

Omsättningstillgångar
Varulager 4 598 3 116
Kundfordringar 6 077 9 745
Övriga kortfristiga fordringar 186 372
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 762 920
Kassa och bank 8 883 3 254
Summa omsättningstillgångar 20 506 17 407
SUMMA TILLGÅNGAR 67 825 49 292

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 681 545
Övrigt tillskjutet kapital 42 917 14 623
Annat eget kapital inklusive årets resultat 5  324 5  302 
Summa eget kapital 48 922 20 470

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 2 837 2 678
Övriga avsättningar 832 127
Summa avsättningar 3 669 2 805

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit - 7 069
Skulder till kreditinstitut - 2 852
Övriga skulder - 2 298
Summa långfristiga skulder - 12 219

Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut 2 286 1 143
Leverantörsskulder 3 657 3 461
Aktuella Skatteskulder 501 -
Övriga kortfristiga skulder 2 611 5 746
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 179 3 448
Summa kortfristiga skulder 15 234 13 798

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 67 825 49 292
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Koncernen
Belopp i tKr

2016
31 mars

2015
31 mars

Resultat efter finansnetto -401 -403
Avskrivningar 672 783
Övriga justeringar -66 137
Betald inkomstskatt -80 -105
Förändring av rörelsekapital 2 153 3 108
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 278 3 520

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -182 -63
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 435 -2 428
Kassaflöde från investeringsverksamhet -3 617 -2 491

Finansieringsverksamhet
Förändring av checkräkningskredit - 1 614
Upptagna lån -572 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -572 1 614

Periodens kassaflöde -1 911 2 643
Likvida medel vid årets början 10 806 578
Kursdifferens i likvida medel -12 33
Likvida medel vid årets slut 8 883 3 254

Finansiell översikt

Kassaflödesanalys i sammandrag – Koncernen

Förändring i eget kapital – Koncernen

Koncernen
Belopp i tKr

Aktie 
Kapital

Övrigt tillskjutet 
Kapital

Annat eget 
Kapital

Summa Eget 
Kapital

Belopp vid Årets utgång 681 42 917 5 806 49 404

Årets Resultat -401 -401

Valutakursdifferenser -81 -81

Belopp vid periodens utgång 681 42 917 5 324 48 922
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Finansiell översikt

Resultaträkning i sammandrag – Moderföretaget
Moderföretaget
Belopp i tKr

2016
31 mars

2015
31 mars

Nettoomsättning 932 -
Rörelsens intäkter 932 -

Övriga externa kostnader -155 -13
Personalkostnader -936 -
Rörelseresultat före avskrivningar -159 -13

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -3 -
Rörelseresultat -162 -13

Finansnetto 52 -63
Resultat efter finansiella poster -110 -76

Skatt - -
Periodens resultat -110 -76 
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Finansiell översikt

Balansräkning i sammandrag – Moderföretaget
Moderföretaget
Belopp i tKr

2016
31 mars

2015
31 mars

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 57 -
Finansiella anläggningstillgångar 34 697 20 220
Summa anläggningstillgångar 34 754 20 220

Omsättningstillgångar
Fordringar Koncernföretag 436 -
Övriga kortfristiga fordringar 97 -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 62 -
Kassa och bank 6 529 4
Summa omsättningstillgångar 7 124 4
SUMMA TILLGÅNGAR 41 878 20 224

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet Eget kapital
Aktiekapital 681 545
Summa eget kapital 681 545

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 39 665 12 760
Periodens resultat -110 -76
Summa fritt eget kapital 39 555 12 684
SUMMA EGET KAPITAL 40 236 13 229

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder till koncernen - 6 471
Summa långfristiga skulder - 6  471

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag - 524
Leverantörsskulder 91 -
Aktuella Skatteskulder 37 -
Övriga kortfristiga skulder 268 -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 246 -
Summa kortfristiga skulder 1 642 524

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 878 20 224
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Finansiell översikt

Förändring i eget kapital – Moderföretaget

Moderföretaget
Belopp i tKr

Aktie 
Kapital Överkursfond

Övrigt fritt eget 
Kapital

Årets 
resultat

Summa Eget 
Kapital

Belopp vid Årets utgång 681 31 144 9 911 -1 390 40 346

Vinstdisposition -1 390 1 390 -

Enligt beslut av årsstämman

Årets resultat -110 -110

Belopp vid periodens utgång 681 31 144 8 521 -110 40 236

Aktiekapital om 680 862 består av  6 808 620 aktier
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Nyckeltal för Koncernen
2016

jan-mar
2015

jan-mar

Bruttomarginal % 58% 60%
Rörelsemarginal % -3% -2%
Vinstmarginal % -4% -3%
Soliditet % 72% 42%
Omsättning per anställd, tKr 431 516
Medelantal anställda 26 26
Antal aktie 6 808 620 544 562
Vinst per aktie, Kr - -
Eget kapital per aktie,  Kr 7,2 37,6

Definitioner av nyckeltal
  
Intäktsförändring  
Periodens nettoomsättning i förhållande till samma period föregående år.

Bruttomarginal  
Marginal på sålda produkter.  
  
Rörelsemarginal  
Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning. 
  
Vinstmarginal  
Periodens resultat i förhållande till periodens omsättning. 
  
Soliditet  
Eget kapital i procent av balansomslutningen.  
  
Omsättning per anställd  
Nettoomsättning i förhållande till genomsnitt antal anställda. 
  
Vinst per aktie  
Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier. 
  
Eget kapital per aktie  
Eget kapital i förhållande till genomsnittligt antal aktier. 

Nyckeltal
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