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Perioden i sammandrag 
 
1 oktober - 31 december 2015 
 

•   Nettoomsättningen uppgick till 16 730 (15 314) tkr 
 

•   Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 1 979 (3 654) tkr 
 

•   Periodens resultat efter skatt uppgick till -47 (2 141) tkr 
 

•   Periodens resultat efter skatt, kostnader av engångskaraktär borträknade, 868 (2 141) tkr 
 

•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 759 (-427) tkr 
 
 
1 januari - 31 december 2015 
 

•   Nettoomsättningen uppgick till 56 446 (53 398) tkr 
 

•   Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 6 235 (10 431) tkr 
 

•   Periodens resultat efter skatt uppgick till 227 (5 246) tkr 
 

•   Periodens resultat efter skatt, kostnader av engångskaraktär borträknade 2 414 (5 246) tkr 
 

•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 030 (9 011) tkr 
 

•   Föreslagen utdelning 0kr 
 
 
Koncernen i sammanfattning 
 

 2015 2014 2015 2014 
 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

          

Nettoomsättning 16 730 15 314 56 446 53 398 
EBITDA 1 979 3 654 6 235 10 431 
EBIT * ( rörelseresultat) 1 316 2 898 3 099 7 528 
Resultat efter finansiella poster 289 2 795 468 7 213 
Rörelsemarginal 8% 19% 5% 14% 

Vinst per aktie - 0,3 - 0,8 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 759 -427 5 030 9 011 
Disponibla medel 21 809 6 123 21 809 6 123 
Balansomslutning 73 678 48 284 73 678 48 284 
Soliditet 67% 43% 67% 43% 

     

* Rörelsens resultat, kostnader av engångskaraktär borträknat   
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Kommentarer från VD 
  
Så har vi nu lämnat vår första kvartalsrapport som noterat bolag på Nasdaq First North. Det har varit 
ett spännande men också arbetsamt kvartal med fokus på noteringen, den i anslutningen 
framgångsrika emissionen och naturligtvis vår försäljning. Vi följer vår strategiska plan med fokus 
på expansion, både inom Norden och internationellt, och vi ser ett stort intresse för våra lösningar 
och produkter. På det hela taget är vi nöjda med kvartalet samtidigt som vi är ivriga att expandera 
vidare och nå nya framgångar. 
  
Vår försäljning under kvartalet har gått bra. Vi ser en fortsatt trend av god utbyggnadstakt i Norden 
vilket är orsaken till att försäljningen ökar till 16,7 MSEK i fjärde kvartalet, en ökning om 9% jämfört 
med motsvarande kvartal föregående år. Ökningstakten för kvartalet är också högre än helårets 
tillväxt vilket är en trend vi ser håller i sig. Under 2015 var tillväxten 6% och försäljningen 56,4 
MSEK, vilket var i linje med vår förväntan. 
  
Det är framför allt vår hemmamarknad, det vill säga Norden med Sverige och Danmark i spetsen, 
som står för den största tillväxten. Delvis är det en effekt av att marknaden i dagsläget är mer mogen 
här än i övriga Europa. Vi får dock positiva signaler från andra marknader där vi har närvaro. Till 
exempel slöt vi i november avtal med Vemi, en polsk distributör med fokus på nätverk och säkerhet 
inom företags- och telekommarknaden. För att maximera samarbetet har vi bland annat genomfört 
utbildning med Vemis personal och några av deras återförsäljare under december. Bland annat 
demonstrerades vår nya plattform, MPC480, med positiva resultat efter att ha testats i flertalet olika 
konfigurationer. 
  
I Österrike har vår partner Optisis nått nya framgångar i sitt projekt och vi ser stor potential där vilket 
förstås är glädjande. Hittills har vårt samarbete resulterat i ett par mindre order men vår bedömning 
är att vi ska få större klarhet i projektet och dess storlek under första kvartalet. I Ryssland har vi 
också inlett tester av vår plattform MPC480 tillsammans med en partner, vilka förväntas slutföras 
under Q1 2016. Målmarknaden för vår ryska partner är telekomoperatörer och myndighetsdrivna 
projekt. Även i Indien genomför vi just nu utvärderingstester med ett antal tänkbara partner, där 
våra produkter utgör ett värdefullt komplement till deras befintliga portföljer vilka riktar sig till 
mindre och medelstora operatörer. 
  
I vår strävan mot tillväxt initierade vi under fjärde kvartalet två rekryteringar, dels en internationell 
försäljnings- och affärsutvecklingschef och dels en marknadsföringsspecialist. Båda dessa 
rekryteringar är nu slutförda och från och med februari är dessa nya medarbetare på 
plats. Affärsutveckling och försäljning samt marknadsföring är prioriterade områden framöver och 
vi ser att det finns potential för tvåsiffrig tillväxt i Norden och en total 
tillväxt om drygt 20 procent för 2016, vilket är i linje med den 
målsättning som kommunicerades i rapporten för tredje kvartalet 
(prospektet). 
  
Fokus framöver kommer vara att ta tillvara på de möjligheter som vi 
ser och följa upp de intressanta dialoger med nya potentiella kunder 
som vi fört under fjärde kvartalet. Vi är fulla	  av	  tillförsikt för framtiden 
och vill tacka såväl styrelse som trogna aktieägare för ert stöd. Av allt 
att döma så räknar vi med att 2016 ska bli ett för Waystream 
framgångsrikt år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnny Hedlund, VD Waystream Holding AB 
Kista den 11 februari 2016 
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Waystream i korthet 
 
Waystream är en svensk leverantör av accessutrustning för bredbandsinfrastruktur (Fiber-to-the-
home, FTTH). Koncernen grundades 2001 av medarbetare från Bredbandsbolaget och Cisco. 
Koncernen utvecklar och säljer avancerade routrar och switchar för fiberbaserade nätverk. 
Koncernens produkter är inriktade på att leverera bredbandstjänster till konsument och företag med 
bästa möjliga användarupplevelse som mål. Kundbasen är idag framför allt aktörer och operatörer 
som distribuerar fibernät till hushålls- och företagsmarknaden såsom stadsnät, energibolag och 
tjänsteleverantörer. 
Waystream är idag väl positionerat för ytterligare tillväxt på såväl befintliga som nya marknader. Den 
europeiska marknaden för fiber till hemmen uppskattas fortsätta växa och övergången till fiber ses 
som en nödvändighet för en nations konkurrenskraft. Detta innebär att koncernens produkter ligger 
rätt i tiden och i ett område med låg konjunkturkänslighet. Waystream investerar kontinuerligt i 
forskning och utveckling för att tillgodose marknadens behov och det är en bidragande faktor för 
framtida tillväxt. 
 
Bolagets  aktie  är  listad  på  NASDAQ  First  North  under  namnet  WAYS.  Waystreams  Certified  Adviser  är  
Avanza  Bank. 
 
 
Viktiga händelser under perioden 
 
Vid extra bolagsstämma den 14 oktober beslutades, som tidigare kommunicerat i prospektet vid 
noteringen, om två stycken incitamentsprogram. Ett riktat till ledande befattningshavare, 
nyckelpersoner och personal och ett riktat till styrelseledamöter som inte redan är större 
aktieägare. 
 
Den tolfte november noterades Waystream Holding AB enligt plan på Nasdaq OMX First North. 
 
Vår slutkund Fibra påbörjade konvertering av stadsnätet i Strängnäs till vår utrustning under 
oktober 2015 och beräknas vara helt klar oktober 2016. 
 
Vi deltog i ”Broadband Russia forum 2015” för att möta potentiella kunder och inhämta information 
om marknaden. 
 
I november släpptes en mjukvaruuppdatering till MPC480, där bland annat funktionalitet för att 
agera som s.k. P-router och PE-router introducerades. 
 
I Ryssland inleddes tester hos NetbyNet (Megafon group) av vår MS4000. Systemintegratören 
Datatel inledde utvärderingstester av ASR6000 och slutligen inleddes tester av vår nya plattform, 
MPC480, hos Qtech i Ryssland. 
 
I december genomförde vi utbildning och tester tillsammans med vår distributör Vemi och en 
partner i Polen, S4tech, på bland annat nya MPC480. 
 
Wasko, en partner i Polen, utvärderar och testar ASR6000 och MS4000. 
 
Telemach i Slovenien utvärderar vår teknikplattform som alternativ till GPON och bestämmer sig 
också för Waystream. 
 
Första ordern levererad till vår partner Optisis i Österrike som en del av uppstarten av projekt NöGIG. 
 
Första leverans till Optisis projekt i St Martin, Österrike. 
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Viktiga händelser efter perioden 
  
Ledningsgruppen förstärktes under februari med två personer. 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 försäljningschef 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. 
 
 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
 
Intäkter 
 
Rörelsens intäkter ökade under perioden oktober-december 2015 med 12%  jämfört med samma 
period föregående år. Främst beror ökningen på ökad aktivering av produktutveckling men också 
en ökad försäljning av befintliga produkter. Rörelsens intäkter för helåret uppgick till 72,4 (63,5) 
miljoner kr, en ökning med 14%. Aktiverat arbete för produktutveckling har ökat med 64% på 
helåret, 15,8 (9,6) miljoner kr, försäljningsökning av befintliga produkter är 6% på helåret. 
 
Resultat 
 
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2,0 miljoner kr för fjärde kvartalet jämfört med 3,7 
miljoner kr för samma period föregående år. Skillnaden förklaras framför allt av en lägre 
bruttomarginal under perioden jämfört med samma period föregående år. Detta beror främst på en 
ändrad produktmix vid försäljning, vilket var enligt plan för året. 
 
Resultatet för året uppgick till 0,2 (5,2) miljoner kr. I resultatet ingår kostnader av  engångskaraktär 
som härrör sig till arbetet med noteringen.  Dessa kostnader uppgår till 2,2 miljoner kr. 
 
Investeringar 
 
Koncernen har under fjärde kvartalet 2015 i enlighet med våra planer för expansion och tillväxt 
investerat ytterligare i produktutveckling. Under perioden har man aktiverat utvecklingskostnader 
motsvarande 32%  (38) av koncernens totala utvecklingskostnader för året . Totalt aktiverat arbete 
för 2015 är 15,8 (9,6)  miljoner kr. 
Investeringar i materiella tillgångar har varit minimala. De materiella tillgångarna har hållit sig 
relativt stilla vid 0,6 miljoner kr per sista december 2015 jämfört med 1,0 miljon kr för samma period 
2014.  
 
Kassaflöde 
 
Kassaflödet från löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -1,8 miljoner 
kr under fjärde kvartalet 2015 jämfört med -0,4 miljoner kr samma period föregående år. Lagervärdet 
ligger på 5,2 miljoner kr per sista december jämfört med 3,2 miljoner kr per sista december 2014. 
Kundfordringar har ökat under perioden från 11,8 miljoner kr per sista december 2014 till 12,4 
miljoner kr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5,5 miljoner kr (-4,5) under 
perioden och avser främst investering i produktutveckling. Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till 17,3 miljoner kr för fjärde kvartalet 2015 jämfört med 5,1 miljoner kr för 
samma period föregående år. Förändringen beror främst på den under kvartalet genomförda 
nyemissionen om 30,0 miljoner kr före emissionskostnader. Periodens kassaflöde uppgick till 10,1 
(0,1) miljoner kr. 
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Finansiell ställning 
 
Eget kapital för koncernen uppgick per 31 december 2015 till 49,4 miljoner kronor.  
 
Personal 
 
Waystreams koncern hade i medeltal 26(23) fulltidsanställda under 2015,  varav 3 kvinnor (3).  
 
 

Aktien 
 
Största ägarna per 29 januari 2016 
  

Största aktieägarna 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 501 635 7,37% 
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 60 322 0,89% 
Arema Group AB 40 883 0,60% 
Carl-Fredrik Berglund 40 000 0,59% 
	  	   	  	   	  	  
Summa 5 783 266 84,94% 

  
  
Utdelning 
 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2015. 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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Övrig information 
 
Risker och osäkerheter i verksamheten 
 
Den marknad Waystream verkar på kännetecknas av snabb teknologisk utveckling och kunder som 
har höga krav på funktionalitet, 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 således en 
risk att en planerad produktutveckling blir mer kostsam och tar längre tid att anpassa till 
marknadens behov än planerat. 
 
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 det prospekt som togs fram I samband med 
notering på First North. 
 
 
Redovisningsprinciper 
 
Waystream tillämpar årsredovisningslagen Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 2013 och 2014 års koncernredovisning finns att läsa 
i det prospekt som upprättats i samband med Waystream Holding ABs anslutning till Nasdaq First 
North. 
 
 
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 december 2015 till 13 009 920 kronor inklusive upplupen ränta. 
Koncernen har ingått ett anställningsavtal med Susanne Löfstedt avseende tjänster som 
redovisningsassistent vid koncernens 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. Koncernen har även ingått konsultavtal med Peter Kopelman, 
styrelseordförande, gällande extra arbetsinsatser I samband med notering. Totala kostnaden 
uppgår till 291 750 kronor. 
 
 
Valberedning 
 
Styrelsen har sammankallat valberedningen med utgångspunkt från bolagsordningen, principer för 
utseende av valberedning, och  aktieägarförteckningen  som tagits ut per den 31 januari 2016. 
Valberedningen består av representanter från de fyra största aktieägarna samt styrelsens 
ordförande. Valberedningsarbetet redovisas i samband med inbjudan till stämma. 
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Kommande informationstillfällen 
 
 
Årsredovisning      20 maj 2016  
 
Delårsrapport januari-mars 2016, Q1    26 maj 2016  
 
Årsstämma 2016      26 maj 2016  
 
Delårsrapport januari-juni 2016, Q2   25 augusti 2016  
 
Delårsrapport januari-september 2016, Q3  24 september 2016  
 
 
 

Styrelsen intygar 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt 
av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. 
 
Denna delårsrapport har inte granskats av koncernens revisorer. 
Kista 19 februari 2016 
 
 
 
Peter Kopelman   
Styrelseordförande 
 
 
Johnny Hedlund 
VD och ledamot 
 
 
Heléne Köhler   
Ledamot    
 
 
Stefan Tegenfalk 
Ledamot 
 
 
Staffan Dahlgren 
Ledamot 
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Finansiell översikt 
 
Resultaträkning i sammandrag – Koncernen 
 

Koncernen 2015 2014 2015 2014 
(tkr) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
       
Nettoomsättning 16 730 15 314 56 446 53 398 
Aktiverade arbeten 4 994 3 679 15 802 9 647 
Övriga rörelseintäkter 156 423 156 423 
Rörelsens intäkter 21 880 19 416 72 404 63 468 
       
Handelsvaror -8 076 -7 014 -25 860 -21 106 
Bruttoresultat 13 804 12 402 46 544 42 362 
       
Övriga externa kostnader -6 183 -4 270 -17 343 -13 719 
Personalkostnader -5 456 -4 461 -21 798 -18 168 
Övriga rörelsekostnader -186 -17 -1 168 -44 
Rörelseresultat före avskrivningar 1 979 3 654 6 235 10 431 
       

Avskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar -663 -756 -3 136 -2 903 
Rörelseresultat 1 316 2 898 3 099 7 528 
       

Kostnader av engångskaraktär i samband med 
notering  -915 - -2 187 - 
Finansnetto -112 -103 -444 -315 
Resultat efter finansiella poster 289 2 795 468 7 213 
       
Skatt -336 -654 -241 -1 967 
Periodens resultat -47 2 141 227 5 246 
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Balansräkning i sammandrag - Koncernen 
 

Koncernen 2015 2014 
(tkr) 31 dec 31 dec 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 42 558 29 207 
Materiella anläggningstillgångar 627 970 
Finansiella anläggningstillgångar 1 189                    - 
Summa anläggningstillgångar 44 374 30 177 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager 5 270 3 257 
Kundfordringar 12 340 11 759 
Övriga kortfristiga fordringar 216 1 056 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 669 1 457 
Kassa och bank 10 809 578 
Summa omsättningstillgångar 29 304 18 107 
Summa tillgångar 73 678 48 284 

    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital    
Aktiekapital 681 545 
Övrigt tillskjutet eget kapital 42 917 14 623 
Annat eget kapital inklusive årets resultat 5 806 5 535 
Summa eget kapital 49 404 20 702 

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

    
Långfristiga skulder    
Checkräkning - 5 455 
Skulder till kreditinstitut 572 2 852 
övriga skulder - 2 298 
Summa långfristiga skulder 572 10 606 

    
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 2 286 1 143 
Leverantörsskulder 8 536 5 779 
Aktuella skatteskulder 581 105 
Övriga kortfristiga skulder 4 134 4 349 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 496 2 795 
Summa kortfristiga skulder 20 033 14 171 
Summa eget kapital och skulder 73 678 48 284 
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Kassaflödesanalys i sammandrag – Koncernen 
 

Koncernen 2015 2014 2015 2014 
(tkr) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

       
       
Resultat efter finansnetto 289 2 794  468 7214 
Avskrivningar 663 756 3 136 2903 
Övriga justeringar -4 -164 742 -36 
Betald inkomstskatt -262 -137 -291 -140 
Förändring av rörelsekapital -2 445 -3 676 975 -930 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 759 -427 5 030 9 011 
       
Investeringsverksamheten       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -54 -9 -238 -148 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5 425 -4 392 -15 906 -14770 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -  -123  - -123 
Kassaflöde från investeringsverksamhet -5 479 -4 524 -16 144 -15 041 
       
Finansieringsverksamhet       
Förändring av checkräkningskredit -8 062 5 134 -5 455 -1 077 
Upptagna lån -2 567 - -1 138 3 995 
Nyemission 27 928  - 27 928 3 119 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 299 5 134 21 335 6 037 
       
Periodens kassaflöde 10 061 183 10 221 7 
Likvida medel vid årets början 706 410 578 551 
Kursdifferens i likvida medel 39 -15 7 20 
Likvida medel vid årets slut 10 806 578 10 806 578 

  
  
Förändring i eget kapital - Koncernen 
 
Koncernen (tkr)  Övrigt Annat  
 Aktie- tillskjutet eget Summa 

  kapital kapital kapital eget kapital 

belopp vid årets ingång 545 14 623 5 535 20 703 

Årets resultat   227 227 

Valutakursdifferenser   44 44 

Nyemission 136 28 294  28 430 
Belopp vid årets utgång 681 42 917 5 806 49 404 
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Resultaträkning i sammandrag - Moderföretaget 
  

Moderföretaget 2015 2014 2015 2014 
(tkr) okt-dec  okt-dec jan-dec jan-dec 
       

Nettoomsättning 310 - 310 - 
Aktiverade arbeten - - - - 
Övriga rörelseintäkter - - - - 
Rörelsens intäkter 310 - 310 - 
       

Övriga externa kostnader -116 -203 -128 -247 
Personalkostnader -329 - -329 - 
Övriga rörelsekostnader  - 202 - - 
Rörelseresultat före avskrivningar -135 -1 -147 -247 
       
Avskrivningar av immateriella  och materiella 
anläggningstillgångar -2  - -2 -  
Rörelseresultat -137 -1 -149 -247 
       
Kostnader av engångskaraktär i samband med 
notering  -1 711 - -1 711 - 
Finansnetto -22 -64 -216 -347 
Resultat efter finansiella poster -1 870 -65 -2 076 -594 
       
Skatt  686 - 686 - 
Periodens resultat -1 184 -65 -1 390 -594 
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Balansräkning i sammandrag - Moderföretaget 
 

Moderföretaget 2015 2014 
(tkr) 31 dec 31 dec 
    
Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 60 - 
Finansiella anläggningstillgångar 34 645 20 219 
Summa anläggningstillgångar 34 705 20 219 
    
Omsättningstillgångar    
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 - 
Kassa och bank 9 220 17 
Summa omsättningstillgångar 9 227 17 

Summa tillgångar 43 932 20 236 
    
Eget kapital och skulder    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 681 545 
Summa bundet eget kapital 681 545 
    
Fritt eget kapital    

Balanserad vinst eller förlust 41 055 13 354 
Periodens resultat -1 390 -594 

Summa fritt eget kapital 39 665 12 760 
Summa Eget kapital 40 346 13 305 
    
Långfristiga skulder    
Övriga långfristiga skulder till koncernen  - 6 471 
Summa långfristiga skulder - 6 471 
    
Kortfristiga skulder    
Skulder till koncernföretag  - 460 
Leverantörsskulder 2 107 - 
Aktuella skatteskulder 9 - 
Övriga kortfristiga skulder 178 - 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 292 -  
Summa kortfristiga skulder 3 586 460 
Summa eget kapital och skulder 43 932 20 236 
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Förändring i eget kapital – Moderföretaget 
 
Moderföretaget (tkr) Aktie- överkurs- övrigt fritt Årets  Summa 
  kapital fond eget kapital resultat eget kapital 

belopp vid årets ingång 545 3 075 10 279 -594 13 305 
Vinstdisposition   -594 594 0 
enligt beslut vid årsstämman      
Personaloptioner   226  226 
Nyemission 136 29 850   29 986 
Kostnader hänförliga till emission -2 284   -2 284 
Skatteeffekt på emissionsutgifter 503   503 
Årets resultat    -1 390 -1 390 
Belopp vid årets utgång 681 31 144 9 911 -1 390 40 346 

      
Aktiekapital	  om	  680	  862	  består	  av	  	  6	  808	  620	  aktier	   	     

	  

	     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



Waystream Holding AB (publ) 
Bokslutskommuniké januari – december 2015   
  

15  

Nyckeltal 
	   	   	  
Nyckeltal för koncernen 2015 2014 2015 2014 
 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Intäktsförändring %  9% -21% 6% 18% 
Bruttomarginal % 52% 54% 54% 60% 
Rörelsemarginal % 8% 19% 5% 14% 
Vinstmarginal % 0% 14% 0% 10% 
Soliditet % 67% 43% 67% 43% 
Omsättning per anställd, tkr 643 666 2 171 2 322 
Medelantal anställda 26 23 26 23 
Antal aktier  6 808 620  544 562 6 808 620 544 562 
Vinst per aktie, kr 0,0 3,9 0,0 9,6 
Eget kapital per aktie, kr 7,3 38,0 7,3 38,0 

	  

	   	  
  
  
Definitioner 
	  
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. 	  

	  

	   	  



  

Waystream Holding AB (publ) 
Kista Science Tower 

Färögatan 33, SE-164 51 Kista, Sweden 
Telephone: + 46 8 56 26 94 50 

Fax: +46 8 56 26 94 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


