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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.
Waystream har sedan starten fokuserat på behoven hos mindre- till medelstora bolag för vilka våra produkter är specifikt
designade. Lättheten att använda och hantera, samt designen som ämnar att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren är särskilt uppskattad av våra kunder. Idag är Waystream en framgångsrik leverantör i Skandinavien och har i Sverige ca
30% av de största kommunerna som kunder, vilket är en stark grund när vi nu fokuserar 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 infrastruktur 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.

Hög teknisk kompetens
Waystream arbetar
med kvalitet i alla
led - det är en
förutsättning för att
vara kundens förstaval.

Svenskt bolag
Konkurrenskraftiga lösningar, produkter
Kundanpassad funktionalitet

Koncernen i sammanfattning
Belopp i tkr
Nettoomsättning
Ömsättningstillväxt
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA)
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Resultat efter skatt
Resultat per aktie

2017

2016

2015

80 198
34%
6 772
-9 576
-12%
-7 656
-1,12

60 003
6%
8 721
27
0%
-519
-0,08

56 445
6%
4 048
912
5%
227
0,03

EBITDA - Resultat före skatt, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar
Rörelsemarginal -Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning
Resultat per aktie - Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier
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Waystream växer med fokus, innovation och närhet till kunden
2017 summerades med stark tillväxt på hela 34% och ökade marknadsandelar i
Norden.
– Eftersom vi är ett bolag med tillväxtfokus är vi väldigt nöjda med bokslutet.
Framöver kommer vi satsa på ytterligare expansion där geografiskt närliggande
marknader är prioriterade.
Det är några av tankegångarna när VD Mats Öberg summerar 2017.
På Waystreams kontor i Kista Science Tower står det flyttkartonger staplade intill
väggarna. Bolaget ska byta till mer ändamålsenliga lokaler, bara ett par våningar upp
i samma byggnad, med plats för tillväxt.
Men ändå är det här och nu som gäller för bolagets personal som arbetar
fokuserat och målinriktat, precis enligt bolagets strategi för ytterligare framgång.

Hur vill du beskriva 2017?
– Jag kan konstatera att vi haft ett år med fantastisk
tillväxt - 34% jämfört med 2016. På det sättet var 2017
väldigt framgångsrikt. Under hösten har jag sett behov av
en ny CTO-tjänst vilken vi nu också tillsatt.
Överlag har vi investerat i den egna organisationen, inte
minst på försäljningssidan som är otroligt viktig.
Vilken är den viktigaste lärdomen från fjolåret?
– Vikten av att hålla fokus. Vi är ett utvecklingsintensivt
bolag med många parallella processer. För att dra nytta av
innovationskraften blir rätt lösningar och rätt positionering
på marknader extremt viktigt. När vi lägger tyngdpunkten
rätt märks det ganska omgående i våra affärer. Vi märkte
klart av sådana effekter förra året, och det ska bli ännu
bättre 2018.
Ni har under året tagit fram en ny strategisk agenda – varför var det viktigt och vad kommer den resultera i?
– Det handlar till stor del om att ha en ledstjärna för att
kunna hålla skärpa, och att hela organisationen är
samspelt i vad målet är och hur vi tar oss dit.
– Nya strategin handlar kortfattat om att bli tydligare i
försäljningsprocessen. Vi har kommit fram till att växa
utifrån Norden och de geografiskt angränsade
marknaderna. Det är viktigt att arbeta inpå marknader som
vi förstår och kan relatera till. Vidare ska vi arbeta mer
aktivt för att hitta partnersamarbeten som kompletterar
våra produkter och lösningar. Detta tror vi är en nyckel till
att fortsätta vara en attraktiv aktör på marknaden – och att
på sikt kunna erbjuda en tjänsteportfölj där hårdvara,
mjukvara, support, nätutveckling och nätdrift är optimerat
för kundens behov.
– Sedan är en bärande del av strategin att börja titta på hur
vi kan separera hårdvaruutveckling från mjukvaruutveckling vilket kommer ge oss möjligheter att göra affärer på
ett helt nytt sätt framöver.
Hur passar innovation in i framtidens Waystream?
– Innovation sitter i vårt DNA. Ursprunget till Waystream
startades med personal från ledande teknikbolag och vi
har kontinuerligt byggt vidare på en kultur som redan från
början präglats av hög innovationskraft. Vi har aldrig brist
på innovativa idéer och arbetar målmedvetet för att kunna
paketera dem och ta dem till marknaden.

Ni har tidigare pratat mycket om Tyskland som den
prioriterade marknaden att arbeta mot – hur går de
tankarna nu?
– Vi prioriterar fortfarande Tyskland men ser nu att det tar
längre tid än vi trodde för två, tre år sedan. Vi märker att
bolag som levererar optisk fiber får mer affärer på den
tyska marknaden. Det borde innebära att vår affär ligger
något år framåt i tiden.
– Vi förväntar oss inte en markant ökning på den tyska
marknaden 2018 men vi kommer likväl fortsätta med
säljinsatser eftersom den tyska marknaden är
högintressant när fiberutbyggnaden har kommit lite längre.
Vi arbetar också mot andra marknader i Europa, och har till
exempel nyligen gjort vår första affär i Italien som
tillsammans med Tyskland och Storbritannien får anses
vara bland marknaderna med störst potential framöver.
Det ekonomiska utfallet 2017 blev röda siffror på sista
raden – hur ser du på det?
– Målet har varit att växa vilket vi gjorde tack vare
välriktade säljinsatser samt uppgradering hos ett flertal
befintliga kunder.
– Minusresultatet är en direkt effekt av dels en
nedskrivning av våra immateriella anläggningstillgångar,
dels av ett avgångsvederlag till avgående VD. Bortser man
från dessa kostnader gör vi ett resultat som är väl i linje
med föregående år. Eftersom bolaget har ett tillväxtfokus
snarare än lönsamhetsfokus är vi nöjda med en nettoomsättningsökning på 34%.
Till sist, vad önskar du dig mest av allt 2018?
– När året är slut vill jag kunna känna att jag har en
organisation samt partnerstruktur på plats som både kan
växa affären och växa med affären. Vi behöver rusta oss för
att mäkta med många kunder med väldigt specifika krav
och då behöver vi en stabil plattform. I mångt och mycket
handlar det om att ha kraft att behålla hjärtat och fortsätta
arbeta i tät dialog med våra kunder, även i tillväxt på en
internationell marknad.
– Avslutningsvis vill jag tacka aktieägare, kunder och
medarbetare för ert förtroende och jag ser fram emot att
tillsammans bygga ett större och starkare Waystream.
Waystream, 2018-05-07
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Vår affär och affärsmodell
Affärsmodell
Waystreams affärsmodell innefattar erbjudanden inom hårdvara, tillhörande mjukvarulicenser samt supportjänster.
Bolaget erbjuder marknaden produkter för bredbandsnät, vilket inkluderar utrustning för anslutning av slutanvändare
(access), utrustning för aggregering av access samt hantering av tjänster i nätverket (edge router). En viktig del av bolagets
erbjudande är den mjukvara för inbyggda system (iBOS) som tillämpas på utrustningen. Mjukvaran säljs i form av licenser
med olika innehåll och funktion. Utöver detta erbjuder bolaget även tillbehör såsom optiska moduler och supporttjänster
kopplade till produkterna.
Kunden köper den kombination av hårdvara och mjukvarulicenser som behövs för att realisera de önskade funktionerna i
nätet.
Bolaget erbjuder också supporttjänster. Via teknisk support ges kunden tillgång till uppdateringar av mjukvaran och nya
funktioner som utvecklas inom ramen för den befintliga licensen. Supporttjänsten erbjuds genom bolagets partner.
Bland supporttjänsterna ingår även tjänster som ger rätt till utbyte av produkter i händelse av fel efter att ordinarie garanti
upphört.
Bolagets produktportfölj och prissättning är strukturerad för att möjliggöra för kunder att köpa kapacitet och funktionalitet
efter behov – dvs. i takt med att deras nät byggs ut. Det här innebär att grundinvesteringen är rimlig för alla storlekar av
kunder för att kunna komma igång med ny funktionalitet i sitt nätverk.
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Marknadsbehov, drivkrafter och trender
Ett allt mer uppkopplat samhälle ställer höga krav på snabb och tillförlitlig bredbandstillgång. Såväl hushåll som företag
använder i ökande utsträckning datakrävande tjänster såsom streaming, sociala medier och molnlagring. Välfungerande
internetinfrastruktur är redan idag en fråga om demokrati och jämställdhet, eftersom även samhällskritiska tjänster som
bank, media och myndighetskontakter till stor del är nätbaserade.
Det finns idag tre huvudsakliga typer av fasta internetanslutningar för hushåll; kabelmodem som använder nätet för
kabel-TV, DSL (Digital Subscriber Line) som använder telefonnätet och FTTH/B (Fiber-To-The-Home/Building) som använder
fibernät i vilka såväl TV, telefoni och internettjänster kan användas. Alla tre typer av fasta internetanslutningar kan generera
så kallat ”bredband”, vilket är en benämning på internetanslutningshastigheter på 2 Mbit/sekund eller snabbare.
År 2016 beräknades 83% av EU-staternas hushåll ha tillgång till bredbandsuppkoppling, vilket är en ökning med 98% från
2007 .

2016 beräknades knappt 10 procent av EU-staternas hushåll vara anslutna via FTTH/B. Sverige ligger långt över
genomsnittet på drygt 40% anslutning via FTTH/B. Utbyggnaden av fibernätet i Sverige har gått snabbt och fördubblats i
FTTH/B-anslutningsgrad sedan år 2007 . FTTH/B-anslutningar ersätter även de andra typerna av internetanslutningar.
Av alla svenska hushålls internetanslutningar 2017 var 51% via FTTH/B, jämfört med endast 18% 2013 .
Sverige har mycket höga politiska ambitioner i fiberutbyggnaden där regeringen har meddelat målsättningen att 95% av alla
hushåll och företag ska ha tillgång till bredbandshastighet om minst 100 Mbit/sekund år 2020. Men även EU har satt
politiska mål för bredbandsutbyggnaden via fiber där man vill att 50% av alla hushåll inom EU ska ha minst 100 Mbit/sekund,
och samtliga hushåll minst 30 Mbit/sekund år 2020.
Målsättningarna betyder naturligtvis att fiberutbyggnaden fortsatt kommer vara en prioriterad fråga i Europa, och stora
investeringar kommer göras för att förbättra FTTH-tillgången. Till utbyggnaden av fibernät behöver operatörerna utrustning
med avancerad hård- och mjukvara för internetinfrastruktur, vilket gynnar Waystreams affär.
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Produkter
Waystream har en omfattande produktportfölj inom fiberaccessområdet. Erbjudandet utgörs av access-switchar och
aggregations-switchar, såväl som edge-utrustning, till exempel i form av Broadband Network Gateway-funktionalitet.
Waystreams nya strategi innefattar bland annat att leda med en portfölj av öppna arkitekturlösningar samt att utveckla
molnanpassade lösningar, vilket kommer att ge ett avtryck i produktportföljen framöver.

ASR6000
Gigabit Ethernet aggregeringsswitch och centralplacerad router för
Gigabit-To-The-Home.
Kunderbjudande:
ASR6000 är en Gigabit Ethernet aggregeringsswitch och centralplacerad router för Gigabit-To-The-Home tjänster som
levereras av tjänsteleverantörer, nätverksoperatörer och stadsnät.
MS4000
MS4000 Gigabit Ethernet Lager 2 + är en ny generation av accesswitchar för
FTTH- och företagsnätverk.

Kunderbjudande:
Byggd runt en unik hybrid av nätverksprocessor (NPU) och switch-asic levererar MS4000 en slutanvändarupplevelse som
möter dagens utmaningar från de mest krävande FTTH- och företagsnät.
MPC480
Kostnadseffektiv och mångsidig router för Ethernet- och IP/MPLS-nätverk.

Kunderbjudande:
MPC480 levererar den ultimata användarupplevelsen. Med sin höga grad av konfigurerbarhet ger denna edge-router
möjlighet för operatörer att fullt ut dra nytta av konvergerade ethernet- och IP/MPLS-nätverk oavsett om det är
internettjänster för hem och företag, eller avancerade privata VPN-tjänster.

LS2300
Lager 2/Lager 3 aggregeringsswitch.

Kunderbjudande:
LS2300 är en aggregeringsswitch för bredbandsnät med höga prestandakrav i en formfaktor som passar de distribuerade
fibernät som byggs idag. LS2300 erbjuder en bred funktionalitet vilket gör plattformen flexibel och lämplig för både
företagstjänster och tjänster riktade mot privatpersoner.

Optik
Högkvalitativa optiska moduler för användning tillsammans med våra routrar och
switchar.

Kunderbjudande:
Waystreams optiska moduler byggs med högsta kvalitet vad bland annat gäller laseroptik. Detta borgar för god kvalitet, lång
driftstid och stabil leverans av tjänster över bredbandsnät. Sortimentet inkluderar lågenergimodeller som sänker
driftskostnader och minskar klimatpåverkan.
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Medarbetare, Värderingar, Hållbarhet
Mångfald
Olika bakgrunder och erfarenheter är något positivt som vi
vill främja. Enligt Waystreams jämställdhetspolicy får ingen
särbehandling av medarbetare ske vad gäller anställning
eller arbetsuppgifter utifrån kön, religion, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt
eller socialt och etniskt ursprung.
På huvudkonturet i Kista är 30% kvinnor, 24% av personalen är av utomnordiskt ursprung.
Delaktighet
Varje enhet inom Waystream ansvarar för att kontinuerligt
delge medarbetarna information om såväl den egna
verksamheten som övrig verksamhet inom koncernen.
Informationsmöten hålls globalt via webbkonferenser samt
lokalt på respektive kontor. Waystreams ledning har som
mål att bjuda in till informationsmöte varannan månad där
en av de viktigaste agendapunkterna är frågor och
synpunkter till ledningen.
Etik och ansvar
Waystreams uppförandekod sammanfattar koncernens
etiska riktlinjer. Uppförandekoden innefattar bland annat
riktlinjer för hur förordningar och lagar ska följas,
individens rättigheter, etiska affärsregler samt regler mot
korruption. Syftet med uppförandekoden är att betona de
grundläggande principer enligt vilka Waystream bedriver
sin verksamhet och hanterar sina relationer till medarbetare, affärspartner och andra intressenter.
Socialt ansvar
Waystream bidrar både direkt och indirekt till de samhällen
företaget är verksamt i. Waystreams produkter används av
miljontals människor i deras kommunikation.
Ökad kommunikation kan bland annat minska behovet av
resor samt öka tryggheten.
Waystream har ett ansvar att skapa tillväxt och lönsamhet
för sina intressenter. Målsättningen är att över tiden öka
värdet på företaget och därmed säkerställa en hållbar
utveckling och en långsiktig avkastning till våra
aktieägare. Vi bidrar till en ekonomisk utveckling i
samhället, både genom våra produkters användning och
genom att erbjuda arbetstillfällen. Waystreams ansvar mot
medarbetarna baserar sig på de kärnvärden som
företagskulturen bygger på. Varje medarbetare ska känna
sig sedd och vara delaktig i företagets framgång.
Waystream ska respektera individernas värdighet och
mänskliga rättigheter, utveckla individens kunskaper, ge
en rättvis lön, ge möjlighet till avancemang, verka för en
öppen och ärlig kommunikation samt tillhandahålla en
säker och trygg arbetsmiljö.

Miljö
Waystreams affärsidé handlar om att vi ska erbjuda
produkter inom routing och switching för nät och
tjänsteleverantörer som är i behov av digital infrastruktur
för tjänsteleverans.
Waystream arbetar ständingt med att ta fram produkter
som förbrukar mindre energi. Miljöarbetet är en viktig del i
den dagliga verksamheten. Enligt vår miljöpolicy ska vi
bland annat arbeta för att:
• efterleva all tillämplig miljölagstiftning och andra
miljökrav på marknaden där koncernen är verksam, undvika
resursslöseri,
• ta hand om det avfall som genereras av oss samt
återanvända och återvinna material,
• ta hänsyn till miljöfrågor gällande utformning och
placering av våra kontor,
• sträva efter att hela tiden utvärdera vårt arbetssätt och
hitta alternativa arbetsmetoder för att minska vår
miljöpåverkan.
Minimerade resor
Waystream är ett globalt bolag med verksamhet i ett flertal
länder världen över. För att minimera antalet resor
använder vi ett system för kommunikation och
webbkonferenser. Därmed kan vi hålla samman våra team
och ha regelbundna möten, oavsett geografiska avstånd,
utan negativ miljöpåverkan.
Hållbar utveckling handlar om att se på vår verksamhet ur
ett globalt perspektiv och att ompröva invanda föreställningar och tillvägagångssätt. Det handlar om att ta hand
om personalen och släppa fram den innovationskraft som
medarbetarna har, både för att skapa produkter som
främjar hållbar utveckling och för att hitta bättre lösningar i
vardagen.
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Våra värderingar
Under hösten 2017 togs en ny strategi fram för bolaget under temat ”Lead customers towards a cloud-based architecture with
open and future-proof solutions in a digital world.”
Strategin tar sikte på år 2021 och innebär sammanfattningsvis:
•
•
•
•
•
•

Fortsatt tillväxt på hemmamarknader och etablering på närliggande marknader
Bredda försäljningskanalen genom anställda såväl som partners
Bygga konkurrensfördelar genom partnerskap med andra marknadsaktörer
Ökat kundvärde genom bredare tjänsteutbud
Leda med en portfölj av öppna arkitekturlösningar
Utveckla molnanpassade lösningar

I samband med detta arbete etablerades dessutom följande ledord för organisationen, vilka skall mer tydligt synliggöra företagets kultur, vara vägledande i vardagliga beslut och göra Waystream till en attraktiv arbetsgivare.

Waystreams produkter och tjänster skall vara ledande till
såväl funktion som hållbarhet.

Waystream är ett innovativt företag som befinner sig i framkant i fiberaccessbranschen och tar fram nya tekniker för
dagens och morgondagens behov.

Waystream strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare
med fokus på mångfald och personlig utveckling.

Waystream tar fram optimala lösningar för bolagets kunder
tillsammans med våra teknik- och marknadspartners.

Waystream fokuserar resurser för att leverera bästa kundnyttan; detta gäller såväl produktportfölj som hur FoUarbetet bedrivs.

Waystream har en god struktur, samt en ledning som har
stark tilltro till den enskilde individen, och kännetecknas av
decentraliserat beslutsfattande i samtliga delar av organisationen.

Waystream riktar marknadsinsatser där bolaget ser potential och förväntar sig tillväxt.

Waystreams personal är engagerade och lyhörda för
kunders behov och levererar kundanpassade lösningar
med hög kvalitet.
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Aktien
De största aktieägarna per 31 december 2017
Ägare
Fiber Access NP Management Intressenter AB
Severin Invest AB
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Robert Idegren Holding AB
Dahltec AB
Försäkringsbolaget Avanza pension
Stefan Tegenfalk Invest AB
MH Köhler invest AB
Ulti AB
Swedbank Försäkring
Totalt tio största ägarna
Övriga aktieägare
TOTALT

Antal Aktier

Andel av kapital och röster, %

1 439 638
895 339
740 458
700 000
566 709
499 166
306 528
253 573
185 000
105 628
5 692 039
1 116 581
6 808 620

21,14%
13, 15%
10,88%
10,28%
8,32%
7,33%
4,50%
3,72%
2,72%
1,55%
83,60%
16,40%
100,00%

Kursutveckling 2017
Under året har aktien fluktuerat mellan 9,00 SEK som lägst
den 14 juli och 14,45 SEK som högst den 23 oktober.
Stängningskursen vid årets slut var 10,00 SEK

Ägarförhållanden
Antalet aktieägare i bolaget var 689 per den 31 december
2017. De 10 största ägarnas andel uppgick till 83,6 (83,3)
% av kapitalet och rösterna.

Antal aktier
Antal aktier i bolaget uppgick till 6 808 620 per den 31
december 2017. (En röst per aktie.)

Optioner
I optionsprogram 2015/2018:1 finns 208 008 stycken
utestående teckningsoptioner varav 167 804 stycken är
kvar i bolagets ägor. I optionsprogram 2015/2018:2 finns
104 000 utestående teckningsoptioner.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för
verksamhetsåret 2017. Eventuella vinstmedel ska i första
hand återinvesteras i rörelsen för att möjliggöra en fortsatt
affärsutveckling av koncernen och därigenom skapa
omsättnings- och resultattillväxt.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Waystream Holding AB (publ.), org nr 556904-6476, med säte i Kista avger härmed
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31. Alla belopp redovisas, om inte annat
anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet.
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 slutanvändaren.
Intäkter
Koncernens nettoomsättning för hela 2017 uppgick till
80 198 (60 003) tkr, en ökning med 34% jämfört med
samma period föregående år. Skandinavien har varit vår
tillväxtmotor under året, försäljningen har ökat med
37% och står för 93% av den totala omsättningen.
Vi har även fokuserat på andra marknader i Europa.
Gruppen Tyskland, Österrike, Slovenien har ökat med
90% från 2016 och står för 7% av den totala omsättningen.
Resultatkommentarer
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, för helåret
uppgick till 6 771 tkr jämfört med 8 721 tkr för samma
period föregående år. I 2017 års siffra ligger ett avgångsvederlag om 1892 tkr som betalades ut till avgående VD i
samband med VD skiftet. Kostnaderna ligger i nivå med
föregående år. Bruttomarginalen är 54% (58%). Förändring
i marginal härrör främst till såld produktmix. Under 2017
aktiverades kostnader för utveckling med 6 351 tkr, för
2016 låg den siffran på 16 003 tkr. Rörelseresultatet
uppgick till -9 576 (27) tkr. Resultat före skatt uppgick till
-9 859 (-196) tkr och resultat per aktie uppgick till
-1,1 (-0,1) kr.

januari
Det meddelades att
Johnny Hedlund slutar
som VD för Waystream

februari

mars

Bokslutskommunikén
2016 offentliggjordes.

Affärsverken i Sverige
och Energi Fyn i Danmark fortsatt nöjda
Fibia i Danmark och
kunder, beställer för
Öresundskraft i Sverige totalt 3MSEK
köper accessutrustning
till ett värde av totalt
Waystream erhåller
3,8 MSEK
ramorder från NetNordic Solutions i Norge, värde 3 MSEK
Waystream deltar på
SSNFs årsmöte

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
8 576 (1 049) tkr och från investeringsverksamhet till
-5 870 (-16 988) tkr. Förbättringen av kassaflödet för den
löpande verksamheten förklaras av bättre betalningsvillkor
hos våra leverantörer. Eget kapital för koncernen uppgick
per 31 december 2017 till 41 201 tkr. Kassa och bank uppgick till 3 088 tkr , beviljad checkkredit 6 000 (11 000) tkr,
beviljad fakturabelåningskredit 2 000 (0) tkr, utnyttjade
krediter 5 390 (9 260) tkr samt lån 3 000 (571) tkr.
Investeringar och avskrivningar
Totalt för året har 6 351 (16 003) tkr aktiverats.
FoU-teamet har de senaste 6 månaderna jobbat med
kundinitierade uppdrag vilket inte genererar någon
aktivering. I slutet av 2017 startade ett nytt projekt.
Av- och nedskrivning för året uppgick till 13 702 tkr, jämfört
med 8 694 tkr för samma period föregående år. Avskrivning
uppgår till 8 437 (5 323) tkr, den ökade avskrivningen är
löpande avskrivningar på projekt som blev klara under året.
Nedskrivning uppgår till 5 265 (0) tkr, beslut om nedskrivning fattades efter en årlig prövning av nedskrivningsbehov samt koppling till företagets strategi, vilken syftar till
att än bättre möte kundens framtida behov av produkter
och tjänster från Waystream. Utrangering av tidigare
aktiverad pågående produktutveckling uppgick till
2 645 (3 371) tkr. 2016 års utrangering redovisas under
avskrivningar i resultaträlningen.

april

maj

juni

Ny affär i Danmark,
Fibia beställer för 4
MSEK

Waystream publicerar
årsredovisningen för
2016

Waystream får via sin
partner i Norge order
från Norska Homenet,
värde 1MSEK

Waystream väljs in i
FTTH Council Europas
kommitté för Market
Intelligens

-

Waystream går med i
tyska BREKO - öppnar
nya möjligheter på den
tyska marknaden
Delårsrapport för första
kvartalet 2017 publiceras.
Årsstämma i Waystream
Holding AB ägde rum
den 29 maj.
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Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick till 6 608 (4 314) tkr, och
utgörs till 100% av ersättning för tjänster från bolaget till
koncernen. Resultat efter finansiella poster uppgick till
-446 (-956) tkr. Moderbolaget har 2 (2) anställda.
Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer avviker inte
väsentligt från koncernens. Inga väsentliga närståendetransaktioner utöver de ovan nämnda har skett under
perioden.

Föreslag till disposition
Följande medel står till moderbolagets förfogande 2017
Balanserat resultat

7 772 570

Årets Resultat
Överkursfond
Kronor

-356 491
31 142 662
38 558 741

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att 38 558 741 kr
balanseras i ny räkning

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Från och med mitten av januari 2018 förstärktes ledningsgruppen med en CTO. Vi flyttade kontoret i Shanghai till nya
lokaler i slutet av januari. Kontoret i Sverige flyttade till nya
lokaler i slutet av mars.

juli

augusti

september

-

Mats Öberg, ny VD för
Waystream Holding AB
börjar den 14 augusti

Waystream får via sin
partner NetNordic en
order från Lunet, värde
3,5MSEK

Delårsrapport för andra
kvartalet 2017 publiceras
Anedis i Tyskland blir ny
partner

oktober

november

december

Waystream lanserar nya Delårsrapport för tredje Ny ramorder från Netströmsnåla
kvartalet 2017 publice- Nordic gällande Mittnät.
SFP- moduler som
ras
Värde 3,8 MSEK
sänker elförbrukningen
med 20-25procent.
Ny strategi klar för bolaget
Cygate blir ny partner
till Waystream
Waystream åker med på
Bredbandsbåten
arrangerad av SSNF
Waystream deltar på
BBWF i Berlin
Flera stora order från
Danmark, tot 5,1 MSEK
Order från Norge 2
MSEK
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Risker och riskhantering
Waystream AB är exponerat för ett antal risker vilka skulle kunna påverka koncernens resultat. Waystream identifierar och
hanterar löpande bolagets risker. De risker som bedöms ha störst betydelse för bolaget har nedan klassificerats som
verksamhetsrelaterade, marknadsrelaterade och finansiella risker.

Verksamhetsrelaterade risker
Kundstruktur
Waystreams produkter och tjänster säljs
huvudsakligen genom ett fåtal partner.

Leverantörsstruktur
Waystream är beroende av att hårdvaruleverantörerna lever upp till överenskomna krav
avseende mängd, kvalitet och leverantid.

Kompetensförsörjning
Waystreams framgång är i stor utsträckning
knuten till förmågan att anställer, utveckla,
motivera och behålla kvalificerad personal.

Kommentar

Exponering

Förlust av en partner kan bli kännbar.
Waystream jobbar hela tiden med att fördjupa
samarbetet med befintliga partner samt se
över antalet partner och förnya där det behövs.

Waystreams två största partner utgör 71% av
bolagets totala omsättning. Risken för en
snabb relativ förändring begränsas av långsiktiga avtal med våra partner.

Waystream har kontinuerligt kontakt med
andra hårdvaruleverantörer som kan ta över
produktionen.

Waystream är för närvarande beroende av en
specifik hårdvaruleverantör för fullgörande av
sina åtaganden mot partner. Risken begränsas
av att flertalet komponenter kommer från
andra leverantörer och kan styras om till ny
monteringsfabrik.

Det råder stark konkurrens om kvalificerad
persona inom IT-branschen. Waystream är en
modern och inspirerande arbetsplats, organisationen är liten, det är nära till beslut.

Waystreams personalomsättning bedöms ligga i linje med branschens genomsnitt.

Marnadsrelaterade risker

Kommentar

Exponering

Tekniska risker
Den marknad Waystream verkar på kännetecknas av snabb teknologisk utveckling och
kunder som har höga krav på funktionalitet,
integration och teknik.

Waystream jobbar kontinuerligt med att
förbättra processen kring framtagande av nya
produkter för att minimera felberäkningar i
möjligaste mån.

Det finns en risk att en planerad produktutveckling tar längre tid och blir mer kostsam än
planerat, vilket i sig kan påverka tänkt intäktsflöde.

Vår styrka är att vi är en liten och lyhörd organisation som snabbt kan anpassa produkten till
kundens önskemål.

På lager 3 marknaden är vi relativt ensamma
vilket gör att vi kan ha en sund prisbild.
Vad gäller lager 2 produkter har vi ett flertal
konkurrenter.

Ett nära samarbete med våra kunder är av stor
betydelse.

Diagram FoU

Konkurrenter
Waystream konkurrerar med ett stort antal
aktörer på marknaden.

Produkter och teknologi
Waystreams konkurrenskraft och marknadsposition beror till stor del på bolagets förmåga att
producera innovativa produkter.
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Finansiella risker

Kommentar

Exponering

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna
uppfylla betalningsförpliktelser som en följd av
otillräcklig likviditet eller svårighet att uppta
externa lån

Waystreams kassapåverkande rörelseresultat
är positivt och vi räknar med att även 2018
kommer att ha en positiv på verkan på den
egna kassan.

Waystreams likviditetsrisk är låg. Bolaget har en
checkkredit på 6 (11) MSEK och en fakturabelåningskredit på 2 (0) MSEK. Total outnyttjad kredit uppgår till 2,6MSEK. Bolaget har ett lån på 3
MSEK som betalas av med 1 MSEK per år.

Valutarisk
Med valutarisk avses transaktionsrisk vid köp
och försäljning av varor och tjänster i annan
valuta är verksamhetsbolagets.

Waystream verkar i en internationell miljö.
Huvuddelen av inköpen sker i USD och en stor
del av försäljningen sker i USD vilket minimerar
exponeringen gentemot dollarn.

Waystream är exponerade mot Euro och USD i
förhållande till den svenska kronan. 49 (43) %
av bolagets försäljning sker i annan valuta än
SEK. Alla varuinköp sker i USD. Om den svenska
kronan förstärkts/försvagats med 5% i genomsnitt i förhållande till USD med alla andra variabler konstanta hade 2017 års resultatpöverkan
varit 0,3 TSEK lägre/högre. Motsvarande förhållande mot EUR är enresultatpöverkan med
100 TSEK.

Kreditrisk
Den främsta kreditrisken är att Waystream inte
erhåller betalning för kundfordringar.

Waystreams kunder är till största delen stora
och väletablerade företag med god betalningsförmåga. För att begränsa riskerna kreditprövar
vi kunderna kontinuerligt.

Under 2017 har 0,3 MSEK reserverats för osäkra
kundfordringar.
Ingående balans 2017-01-01 0 SEK.
Utgående balans 2017-12-31 0,3 MSEK.
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Resultaträkning - Koncernen

Belopp i tkr
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av-och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Not

3,4
5,6
6,9,10,11,12,13
6,12

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat
Årets resultat

WAYSTREAM HOLDING AB (publ)

8

2017

Räkenskapsåret
2016

80 198
6 351
104
86 653

60 003
16 003
0
76 006

-36 991
-17 194
-25 555

-25 184
-20 315
-21 270

-13 702
-2 787
-96 229
-9 576

-8 694
-516
-75 979
27

4
-287
-283
-9 859

5
-228
-223
-196

2 203
-7 656

-323
-519
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Balansräkning - Koncernen

Belopp i tkr
Tillgångar

Not

2017

Per 31 december
2016

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Patent och licenser
Balanserade utgifter för produktutveckling
Pågående utvecklingsarbeten

9
10
11
12

4 924
45
35 825
36
40 830

5 943
310
24 309
20 574
51 136

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

13

170
170

343
343

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

17

1 485
1 485

1 396
1 396

42 485

52 875

6 841
6 841

5 264
5 264

11 654
216
1 160
13 030

14 929
223
1 024
16 176

3 088

1 852

Summa omsättningstillgångar

22 959

23 292

Summa tillgångar

65 444

76 167

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15

Kassa och bank
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Balansräkning - Koncernen

2017

Per 31 december
2016

16

681
42 917
-2 397
41 201

681
42 917
5 316
48 914

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

17
18

292
19
311

2 409
725
3 134

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

19
20

0
2 000
2 000

9 260
0
9 260

1 404
4 986
6 730
240
2 499
6 073
21 932

571
0
5 645
1 256
2 608
4 779
14 859

65 444

76 167

Belopp i tkr
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Not

20, 21
21

22
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Förändring i eget kapital - Koncernen
Annat eget kapital

Belopp i tkr
Eget kapital 2016-01-01

Aktiekapital
681

Övrigt tillskjutet
kapital
42 917

Ack
valutakursdiff
329

Årets resultat
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska
dotterföretag

Eget kapital 2016-12-31

Total eget
kapital
49 404

-519

-519

29

681

42 917

358

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska
dotterföretag

681

42 917

29

4 958

48 914

-7 656

-7 656

-54

-3

-57

304

-2 701

41 201

Årets resultat

Eget kapital 2017-12-31

Balanserad
vinst m.m
5 477
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Kassaflödesanalys - koncernen

Räkenskapsåret
Belopp i tkr
Not
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
25
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

2017

2016

-9 576
15 613
4
-287
-1 017
4 737

27
8 605
5
-228
-284
8 125

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

- 1 577
3 146
2 270
8 576

7
-2 950
-4 133
1 049

0
-6 351
481
-5 870

-241
-16 747
0
-16 988

Finansieringsverksamhet
Förändring av checkräkningskredit
Förändring faktoringkredit
Amortering av lån/upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-4 274
404
2 429
-1 441

9 260
0
-2 286
6 974

Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

1 265
1 852
- 29
3 088

-8 965
10 806
11
1 852

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet

13
10,11,12
11
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Resultaträkning - Moderbolaget

Belopp i tkr
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2017

Räkenskapsåret
2016

6 608
6 608

4 314
4 314

-1 626
-5 658

-1 694
-3 771

-12
-7 296
-688

-12
-5 477
-1 163

7

242
242
-446

207
207
-956

8

89
-357

207
-749

Not

3
5,6
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Balansräkning - Moderbolaget

2017

Per 31 december
2016

35
35

48
48

20 220
16 685
1 485
38 390

20 220
16 443
1 395
38 058

38 425

38 106

0
1 097
77
74
1 248

1 458
0
150
93
1 701

Kassa och bank

1 915

990

Summa omsättningstillgångar

3 163

2 691

41 588

40 797

Belopp i tkr
Tillgångar

Not

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent och licenser

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Uppskjuten skattefordran

10

14

17

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

15
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Balansräkning - Moderbolaget

Belopp i tkr
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bunder eget kapital
Aktiekapital

Not

2017

Per 31 december
2016

16

681
681

681
681

31 143
7 773
-357
38 559

31 143
8 522
-749
38 916

39 240

39 597

2
134
510
1 702
2 348

142
112
228
718
1 200

41 588

40 797

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

22
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Förändring i eget kapital - Moderbolaget

Belopp i tkr
Eget kapital 2016-01-01

Bundet eget
kapital
Aktiekapital
681

Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31

681

Årets resultat
Eget kapital 2017-12-31

681

Fritt eget
kapital
Övrigt fritt eget
kapital
39 665

Summa eget
kapital
40 346

-749

-749

38 916

39 597

-357

-357

38 559

39 240
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Redovisningsprinciper & kommentarer

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
				
Koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)		
		
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.		
		
Koncernförhållanden		
Waystream Holding AB (publ) är moderbolag till Waystream
AB, 556887-8762 med säte i Kista, som i sin tur är moderbolag till Waystrean Shanghai Co., Ltd, med säte i Shanghai.
				
Koncernredovisning		
Waystream Holding AB upprättar koncernredovisning. 		
Dotterbolag är bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt
har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande
innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen.
Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt
då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med
den tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten
som en redovisningsenhet. 		
		
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan
av verklig värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt
emitterade eget kapitalsinstrument, utgifter som är direkt
hänförliga till rörelseförvärv samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar
och övertagna skulder. Från och med förvärvstidpunkten
inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och
skulder.		
Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade
identifierbara nettotillgångarna vid förvärvs tillfället och
anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset,
och värderas initialt till anskaffningsvärdet.Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.		
		
Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i
utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas posterna i
dessa företags balans- och resultaträkningar till balansdagskurs respektive årets genomsnittskurs. De valutakursdifferenser som uppkommerredovisas i ackumulerade valutakursdifferenser i koncernens eget kapital.			
Utländsk valuta		
När valutasäkring inte tillämpas, värderas monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta till balansdagens
avistakurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt
transaktionsdagens avistakurs.		

Rapportering för verksamhetsgrenar och geografiska
marknader
Koncernen har bara en verksamhetsgren i dagsläget. Verksamheten äger huvudsakligen rum i Sverige. Koncernen har
ett utvecklingscenter i Shanghai. Försäljningen sker främst
på den nordiska marknaden.
Intäktsredovisning					
Koncernens intäkter består av varuförsäljning, supportförsäljning och tjänsteuppdrag. Varuförsäljning redovisas till
verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det
innebär att företaget redovisar intäkten till nominellt värde
(fakturabelopp) om företaget får betalt i likvida medel direkt
vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när
de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med
ägandet av varan har överförts till köparen.			
				
Tjänsteuppdrag redovisas enligt K3 23.26 där en intäkt från
ett tjänsteuppdrag med obestämt antal aktiviteter under en
bestämd tidsperiod ska redovisas linjärt över tidsperioden
om inte någon annan metod bättre återspeglar färdigställandegraden. Vi periodiserar intäkten över perioden som
supportavtalet gäller.					
			
Ränta							
Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden.
						
Operationella leasingavtal				
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad
linjärt över leasingperioden.				
Ersättning till anställda				
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar
som företaget lämnar till de anställda. Koncernens
ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester,
betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad
anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
avser avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter
betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller
informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Företaget har inga förmånsbestämda pensionsplaner
eller övriga långfristiga ersättningar till anställda.		
					
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
Utgiften för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.
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Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då
legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett
nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Inkomstskatter			
Redovisade skattekostnader inkluderar aktuella inkomstskatter och uppskjuten skatt som uppkommit till följd av
temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga
värden på tillgångar och skulder, beräknade i enlighet med
balansräkningsmetoden. Uppskjuten skattefordran
avseende underskottsavdrag eller framtida skattemässiga
avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att
avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjutna skattekostnader och intäkter till följd
av temporära skillnader som uppstått under perioden redovisas i resultaträkningen på raden Skatt på årets resultat.
Aktuell skatt, liksom förändringar i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en
händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.
Immateriella tillgångar				
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap
och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit
under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när erforderliga förutsättningar är uppfyllda.
		
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Anskaffningsvärdet
för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång
utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter ( t ex material
och löner).
		
Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en
oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för
tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp
räknas in i anskaffningsvärdet.
		
Lånutgifter aktiveras inte i utvecklingsarbeten.
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärv och det verkliga värdet av övertagna
tillgångar, övertagna skulder samt eventual förpliktelser.
Goodwill redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Goodwill skrivs av på 10 år då man anser att värdet på goodwillen består under den perioden som minst.
		
Patent och licenser redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens
beräknade nytt jandeperiod. Avskrivningen
redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Följande avskrivningstid tillämpas:
Koncern
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

5-7 år

Förvärvade immateriella tillgångar
Patent och licenser
Goodwill

5 år
10 år

Materiella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till
förvärvet.						
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas
upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens
värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande
reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
					
Avskrivningar				
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Följande avskrivningar tillämpas:

Koncern

Materiella anläggningstillgångar:
Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation
på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde.
Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens
återvinningsvärde. Återvinningsvärde är det högsta av
verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde beräknas
nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas
ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den
avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som
används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidvärde och de risker som avser
tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
skäl som låg till grund för beräkninen av återvinningsvärdet
vid den senaste nedskrivningen har förändrats.
		
För pågående utvecklingsprojekt, ännu inte färdigställda
och där avskrivning inte sker, görs en årlig nedskrivningsprövning.
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Finansiella instrument		
Finansiella poster redovisas i enlighet med reglerna i K3,
kapitel 11, vilket innebär att värderingen sker utifrån
anskaffningsvärdet. Finansiella poster som redovisas i
balansräkningen inkluderar kundfordringar, övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från dem har löpt ut eller överförts och bolaget har
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på
annat sätt upphört.
				
Kundfordringar och andra fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster som förfaller mer
än 12 månader efter balansdagen, vilka klassas som anläggningstillgångar. Fordringar redovisas initialt till anskaffningsvärde och värderas sedan till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar.
				
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärdet efter avdrag för transaktionskostnader.
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som
skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallopunkten det redovisade beloppet och
det belopp som ska återbetalas.

Samma redovisnings och värderingsprinciper tillämpas
därmed i moderbolaget som i koncernen förutom i de fall
som anges nedan.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för
aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott
och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med
årsredovisningslagens indelning.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är
hänförlig till reserverna.
Nyckeltalsdefinitioner:
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen.
EBITDA: Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar.

Varulager						 Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Varulagret är upptaget till den lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk
Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsbeaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först-in-först
principer, baseras ofta på ledningens bedömningar, upput-principen.
skattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den
						
tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och antaAvsättningar
ganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller inforandra faktorer, som under rådande förhållanden anses vara
mell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet
rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
kan göras. En avsättning för garantireserv redovisas när den
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte
underliggande produkten eller tjänsten har sålts. Vid förannars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet
säljning lämnar företaget 1-2 års produktgaranti. Avsättkan avvika dessa uppskattningar och bedömningar.		
ningar för dessa åtaganden görs baserat på historisk infor		
mation om uppkomna kostnader för att reglera krav enligt
Uppskattningarna och antaganden ses över regelbundet.
garantivillkoren. 						 Eventuella ändringar redovisas i den period ändringen görs,
om den endast påverkar den perioden, eller den perioden
Kassaflödesanalys					 ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverKassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
kar både aktuell och framtida perioder.			
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeDe väsentliga riskerna i den finansiella rapporteringen avser
rar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohafrämst redovisat värde på immateriella tillgångar. Det bokvanden hos banker och andra kreditinstitut. 			
förda värdet är beroende av att den framtida marknaden för
						
bolagets produkter utvecklas som förväntat. Per den 31
Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
december 2017 är bedömningen att redovisat värde på
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredessa produkter inte överstiger verkligt värde.
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.						
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Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Pwc
Revisionsarvode
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Summa

2017

Koncernen
2016

250
30
280

250
17
267

Moderbolaget
2017
2016
100
30
130

100
17
117

Not 4 Operationell leasing - leasingtagare
2017

Koncernen
2016

Framtida minimileasingavgifter
avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år
Summa

2 049
6 523
8 572

1 641
984
2 625

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

1 920

1 864

Av leasingavgiften utgör 1 621 (1 369) tkr hyra för lokalkostnader.
Hyresavtalet i Sverige löper ut 2023-03-31.
Avtalet i Shanghai löper ut 2020-01-25.

Not 5 Anställda och personalkostnader
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Moderbolag
Dotterbolag

Koncernen

2017
löner och
andra
sociala
ersättningar
kostnader
(varav
(varav
rörlig
pensions
ersättning)
kostnader)
4 317
1 731
(115)
(431)
13 726
5 718
(536)
(1 031)
18 043
7 449
(1 462)

2016
löner och
andra
sociala
ersättningar
kostnader
(varav
(varav
rörlig
pensions
ersättning)
kostnader)
2 340
1 325
(0)
(464)
12 139
4 871
(314)
(1 075)
14 479
6 196
(1 539)
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2017
löner och
andra
ersättningar
(varav
rörlig
pensionsersättning)
kostnader
3 445
383
(115)
14 598
1 079
(536)
18 043
1 462

Styrelseledamöter och VD
Övriga anställda
Koncernen

2016
löner och
andra
ersättningar
(varav
rörlig
pensionsersättning)
kostnader
1 650
339
(0)
12 829
1 200
(314)
14 479
1 539

Ersättningar och andra förmåner till styrelsen under 2017

Peter Kopelman
Stefan Tegenfalk
Staffan Dahlgren
Johnny Hedlund
Mats Svärdh
Eric Aicardi
Linda Swärd
Heléne Köhler
Summa 2017
Summa 2016

Styrelsearvode
250
50
21
21
29
50
50
50
521

Konsultarvode
30
92
0
0
20
0
0
30
172

Lön och
andra
ersättningar
0
0
0
2 317
0
0
0
0
2 317

Summa
280
142
21
2 338
49
50
50
80
3 010

Pensionskostnad
0
0
0
183
0
0
0
0
183

450

30

180

660

21

Lön och
andra
ersättningar
2 338
492
2 830

Rörlig
ersättning
0
115
115

Suma
2 338
607
2 945

Pensionskostnad
183
200
383

1 469

0

1 469

319

Ersättningar och andra förmåner till VD under 2017

Johnny Hedlund, slutade 23 juli
Mats Öberg, började 14 augusti
Summa 2017
Summa 2016

VD har rätt till ett avgångsvederlag om 6/12 månader beräknat på den lön som gäller vid tidpunkten för uppsägning.
Medelantal anställda							

Moderbolaget

2017

2016

Medelantal anställda

Medelantal anställda

Kvinnor

Män

Män

Totalt

1

1

Totalt Kvinnor
2

1

1

2

3

11

14

3

9

12

Dotterbolag
Sverige
Kina

1

7

8

1

11

12

Totalt dotterföretag

4

18

22

4

20

24

Koncernen totalt

5

19

24

5

21

26
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Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2017

2016

Antal på balansdagen
Kvinnor

Män

Styrelseledamöter

2

Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

2

Styrelseledamöter
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

Antal på balansdagen

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

5

7

2

5

7

1

3

1

1

2

2

5

7

2

5

7

1

1

2

1

1

2

Koncernen (inkl. dotterbolag)

Moderbolaget

Not 6 Exceptionella kostnader

Utrangering av tidigare aktiverad pågående produktutveckling
Nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader
Avgångsvederlag till tidigare VD
Summa

2017
2 645
5 265
1 892
9 802

Koncernen
2016
3 371
0
0
3 371

2017
0
0
1 892
1 892

Moderbolaget
2016
0
0
0
0

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Moderbolaget
2017
2016
424
207
424
207

Summa
Varav avseende koncernföretag

Not 8 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Årets skattekostnad
Resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
Redovisad skattekostnad

2017
-3
2 206
2 203

Koncernen
2016
-958
635
-323

Moderbolaget
2017
2016
0
0
89
207
89
207

-9 859

-196

-446

-956

2 169
36
-2
2 203

43
-363
-3
-323

98
-9
0
89

210
-3
0
207

WAYSTREAM HOLDING AB (publ)										 31

Not 9 Goodwill

Ingående anskaffningsvärde

2017
10 152

Koncernen
2016
10 152

Utgående anskaffningsvärde

10 152

10 152

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning

-4 209
-1 018

-3 191
-1 018

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 227

-4 209

Redovisat värde vid årets slut

4 925

5 943

Not 10 Patent och licenser

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering

2017
2 089
0

Koncernen
2016
1 953
136

2017
62
0

Moderbolaget
2016
62
0

Utgående anskaffningsvärde

2 089

2 089

62

62

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning enligt plan

-1 779
-265

-1 244
-535

-14
-12

-2
-12

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 044

-1 779

-26

-14

45

310

36

48

Redovisat värde vid årets slut

Not 11 Balanserade utgifter för utvecklingsarbete

Ingående anskaffningsvärde
Aktiverade utgifter intern utveckling
Försäljning
Omklassificering

2017
31 038
0
-481
24 243

Koncernen
2016
4 384
6
0
26 648

Utgående anskaffningsvärde

54 800

31 038

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-6 729
-6 982

-3 487
-3 242

Utgående ackumulerade avskrivningar

-13 711

-6 729

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar

0
-5 265

0
0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-5 265

0

Redovisat värde vid årets slut

35 824

24 309
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Not 12 Pågående utvecklingsarbeten
2017
20 574
6 350
-2 644
-24 243

Koncernen
2016
33 990
16 603
-3 371
-26 648

Utgående anskaffningsvärde

37

20 574

Redovisat värde vid årets slut

37

20 574

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering

2017
2 164
0

Koncernen
2016
1 923
241

Utgående anskaffningsvärde

2 164

2 164

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Valutakursdifferenser

-1 821
-172
-2

-1 295
-527
1

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 995

-1 821

169

343

2017

Moderbolaget
2016

Fordringar hos koncernföretag
Ingående balans
Tillkommande fordringar
Redovisat värde vid årets slut

16 443
242
16 685

13 236
3 207
16 443

Andelar i koncernföretag
Ingående balans
Redovisat värde vid årets slut

20 220
20 220

20 220
20 220

Ingående anskaffningsvärde
Under året nedlagda kostnader
Utrangering
Omklassificering

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

Redovisat värde vid årets slut
Not 14 Finansiella anläggningstillgångar

Innehav av andelar i dotterföretag utgörs av följande:				
Koncernen
Waystream AB
Waystream Shanghai co., Ltd

Org nr

Säte

Kapitalandel

556887-8762

Kista

100%

310115400288582

Shanghai

100%

Antal Bokförtvärde
aktier/andelar
2017

Bokförtvärde
2016

		
Moderbolaget

Kapital
andel

Röstandel

Waystream AB

100%

100%

100 000

20 220

20 220
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Not 15 Förutbetalda kostnader

Förutbetalda hyror
Övrigt poster

2017
199
961

Koncernen
2016
217
651

2017
0
74

Moderbolaget
2016
0
93

Summa

1 160

868

74

93

Not 16 Aktiekapital
Aktiekapitalet bestod per 2017-12-31 av 6 808 620 aktier, kvotvärde 0,1 kr.							
Under 2015 emitterades 312 008 stycken teckningsoptioner, varav 167 804 stycken är kvar i bolagets ägo, med rätt till nyteckning av 312 008 stycken aktier. Efter utspädning på grund av dessa optioner är det maximala antalet aktier 7 120 628 stycken.
									
Varje teckningsoption berättigar innehavaren att, under perioden 1 november 2018 till 31 december 2018, teckna en ny aktie i
Waystream Holding AB till en teckningskurs om 40 kronor per aktie. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppgår utspädningseffekten för befintliga aktieägare till cirka 4,5 procent.					
													
Teckningskursen är 1,57 kr, framräknad enligt Black-Scholes-modellen.
Not 17 Uppskjutna skatter
Uppskjuten skattefordran
Outnyttjade underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran som redovisas i balansen

2017
1 485
1 485

Koncernen
2016
1 396
1 396

Uppskjuten skatteskuld
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
Obeskattade reserver
Uppskjuten skatteskuld som redovisas i balansen

2017
1 485
1 485

Moderbolaget
2016
1 396
1396

2017
0
292
292

Koncernen
2016
1 477
932
2 409

I Waystream Holding AB finns ett underskottsavdrag på 6 749 tkr som i sin helhet har beaktats vid beräkning av den uppskjutna
skattefordran.

Not 18 Övriga avsättningar
Koncernen
Ingående saldo 2016-01-01
Återfört outnyttjat belopp
Utgående balans 2016-12-31
Ingående saldo 2017-01-01
Återfört outnyttjat belopp
Utgående balans 2017-12-31

Produktgarantier

Ersättn till
anställda

Summa

172

660

832

-107

0

-107

65

660

725

65

660

725

-46

-660

-706

19

0

19

En avsättning redovisas när den underliggande produkten eller tjänsten har sålts.
Vid försäljning lämnar företaget 1-2 års produktgaranti. Avsättningar för dessa åtaganden görs baserat på historisk information om uppkomna kostnader för att reglera krav enligt garantivillkoren.
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Not 19 Långfristiga skulder
2017
2 000

Koncernen
2016
9 260

2017

Koncernen
2016

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

2 000

0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

1 000

571

Skulder som förfaller ett till fem år från balansdagen

Not 20 Skulder som avser fler poster
Att banklån om 3 000 000 redovisas under följande poster i balansräkningen

Summa

3 000

571

Not 21 Checkräkningskredit och fakturabelåningskredit

Beviljad kredit, checkräkning
Utnyttjad kredit, checkräkning

2017
6 000
4 986

Koncernen
2016
11 000
9 260

Beviljad kredit, fakturabelåning *
Utnyttjad kredit, fakturabelåning *

2 000
404

0
0

*Skuld fakturabelåning klassificeras som skuld kreditinstitut

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Löner & bonus
Övriga upplupna kostnader
Summa

2017
2 332
684
418
651
1 989
6 074

Koncernen
2016
2 122
624
196
412
1 425
4 779

2017
0
100
67
115
1 420
1 702

Moderbolaget
2016
0
198
62
0
458
718

Not 23 Ställda säkerheter
Avseende skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar
Fakturafordran för fakturabelåning
Summa ställda säkerheter

2017
17 450
404
17 854

Koncernen
2016
17 450
0
17 450
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Not 24 Eventualförpliktelser
2017
210
210

Koncernen
2016
210
210

Av- och nedskrivningar
Utrangering

2017
13 702
2 645

Koncernen
2016
5 323
3 371

Avsättningar
Valutakursdifferenser
Summa justeringar

-706
-28
15 613

-107
18
8 605

Garantiförbindelser
Summa eventualförpliktelser
Not 25 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

Not 26 Väsendliga händelser efter balansdagen
Från och med mitten av januari 2018 förstärktes ledningsgruppen med en CTO. Vi flyttade kontoret i Shanghai till nya lokaler
i slutet av januari. Kontoret i Sverige flyttade till nya lokaler i slutet av mars.
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Underskrifter
Waystream Holding AB (publ)

Kista 2018

Peter Kopelman - Ordförande

Mats Öberg - Verkställande Direktör

Mats Svärdh - Ledamot

Heléne Köhler - Ledamot

Linda Swärd - Ledamot

Eric Aicardi - Ledamot

Johnny Hedlund - Ledamot

Stefan Tegenfalk - Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB				
						
						
						
						
						
Magnus Thorling					
Auktoriserad revisor					
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REVISIONSBERÄTTELSE
Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Waystream Holding AB (publ), org.nr 556904-6476

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Waystream Holding AB (publ) för år 2017. Bolagets
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 12-37 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och koncernens kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 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.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna
1-11. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
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. 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.
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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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 Waystream Holding AB (publ) för år 2017 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
• 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.
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning
är en del av revisionsberättelsen.
Stockholm den 30 april 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling
Auktoriserad revisor

40

									

WAYSTREAM HOLDING AB (publ)

