Waystream Holding AB (publ) Årsredovisning 2018

Waystream Holding AB (publ)

Årsredovisning
2018

1

Innehåll

Waystream Holding AB (publ) Årsredovisning 2018

2

4
6
14
20
21
22
24
25
26
27
29
32
47

Waystream Holding AB (publ) Årsredovisning 2018

Vd-ord
Marknad
Förvaltningsberättelse
Förslag till vinstdisposition
Resultaträkning - koncernen
Balansräkning - koncernen
Förändring i eget kapital - koncernen
Kassaflödesanalys - koncernen
Resultaträkning - moderbolaget
Balansräkning - moderbolaget
Förändring i eget kapital - moderbolaget		
Noter
Styrelsens underskrifter

3

VD har ordet

Rätt marknadsstrategi

Den trånga sektorn som påverkar oss i
branschen är själva fibernätsbyggandet.
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Besparingsprogram under hösten
Under årets sista hälft har vi bedömt vårt
kostnadsläge och skalat bort tjänster som inte
omedelbart leder till ökad försäljning. Med
genomförda besparingsprogram, finslipad
organisation med lägre personalkostnader,
tydligare fokus på försäljning och ett bättre
kassaflöde tack vara det finansiella tillskottet är
bolaget nu i bra balans. Sett till året i sin helhet
har vi lika många sålda produkter som förra året
och den nya produktutvecklingen går enligt plan.
Sammanfattningsvis har 2018 varit ett händelserikt år där vi har genomfört ett antal nödvändiga
organisatoriska åtgärder för att bli mer säljdrivande, tagit ytterligare initiativ för att driva tillväxt på
europeiska marknader och tydligt identifierat de
fokusområden som skapar bolagets bästa förutsättningar för tillväxt. Vi gick starkt in i 2019 med
nya affärer. Bolaget är i processen att rekrytera
ny permanent vd. Tills denna är på plats axlar jag
rollen jämte min roll som företagets CFO.
Susanne Torrbacka
Tf vd
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Vi är väletablerade i Sverige och övriga Norden.
Sverige har redan ett nästan fullt utbyggt nät och
här kommer affärerna främst genom utbyte och
uppdateringar av befintliga produkter. De mest
lovande tillväxtmarknaderna finns i Norra Europa.
Där gäller det att delta via partners i ett tidigt
skede i processen när fiberutbyggnad planeras. Vi arbetar ständigt för att vara en del av en
helhetslösning särskilt som beslutsprocesserna
är långa. Tillsammans med partners på dessa
marknader, främst den tyska, har vi trappat upp
arbetet med att etablera nya kundkontakter och
långsiktigt bryta oss in genom att bygga stabila
partnerrelationer. Att som liten spelare etablera
sig på nya och större marknader kräver uthållighet och att vi är med som en del i erbjudandet
redan när fibernäten planeras. Återkommande
kunder bekräftar att vi gör rätt, men vi behöver
arbeta än mer för att få in nya kunder. Under året
har vi därför skapat en mer säljfokuserad organisation med fyra viktiga parametrar som utgångspunkt: pris, prestanda, kundnöjdhet och service.

Vädret påverkar tidsaspekten, men även här pågår utvecklingen. Byggbranschen har hittat nya
smartare sätt att bygga fiber och därmed påskyndat utvecklingen, även om det går långsammare
än vad jag skulle önska. På marknader i ett tidigt
stadium, som den tyska, påverkar även regulatoriska krav fiberoperatörerna. Processen att få
tillstånd och tillgången till fiberbyggare är andra
faktorer som påverkar utbyggnadstakten.
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Waystream är ett tekniskt innovationsbolag och
vi investerar därför i innovation både i utrustning och i den mjukvara som styr våra routrar och
switchar. Det ska vara enkelt för våra kunder att
bygga och driva nät med Waystreams produkter.
Kunderna ska få möjlighet att upplåta sina nät till
allehanda typer av tjänster; telefoni, streaming,
skolnät och ett stadigt växande utbud av digitala
tjänster. Därför måste nätet vara tillförlitligt och
erbjuda den stabilitet och säkerhet som krävs för
ett ständigt uppkopplat liv i hem och företag. Vi
ser nu hur exempelvis medicinska tjänster blir ett
allt större inslag i utbudet och det kräver hög tillförlitlighet. För att svara bäst mot dessa behov är
huvuddelen av vårt fokus just nu på att utveckla
stöd för framtidens tjänster.

"Vi arbetar ständigt för att vara en
del av en helhetslösning särskilt
som beslutsprocesserna är långa."
Tf vd Susanne Torrbacka
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Marknad

marknaden där beslut om leverantörer fattas
många år innan själva inköpen sker och vi får en
orderingång. Uthållighet på nya marknader är en
nyckelfaktor och vi bygger solida och långsiktiga
partnerrelationer för att säkerställa att vi ligger
bra till för att sluta nya avtal.

Stora möjligheter på nya marknader

Vi står inför en tid där bandbreddsbehovet ökar
år efter år och efterfrågan drivs av önskan om
mer gigabit till hemmen. Under tiden fram till
2025 kommer vi att se ännu ett teknikskifte,
från 1 Gbps till 10 Gbps påbörjas, vilket kommer
gynna oss. Nya affärer i Sverige kommer därför
de närmsta åren framförallt från produktgenerationsbyten på redan installerad bas där högre
bandbredd efterfrågas.
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Waystream riktar sina produkter till stadsnät
och operatörer som bygger fiberinfrastruktur.
Vi säljer produkter via systemintegratörer och
samarbetspartners som har en lokal förankring,
teknisk kompetens och kan erbjuda kunderna en
bred helhetslösning. Vi samarbetar därför också
med andra företag, exempelvis inom Svenska
Fibergruppen vars erbjudande kompletterar vårt
eget, inom marknadsföring och positionering av
de lösningar som varit så framgångsrika i Sverige.

Vi är specialister på Fiber to the home
Med våra produkter och vår expertis är det möjligt
för nätoperatörer och tjänsteleverantörer att bygga fiberbaserade bredbandsnät som är tillförlitliga,
enkla att driva och underhålla och som dessutom
levererar fantastiska tjänster till sina användare.
Vårt fokus på fiber-till-hemmet innebär att våra
produkter är särskilt anpassade för de behov som
fibernät har. Det gör att våra kunder kan spara
pengar samtidigt som man kan erbjuda ett större
tjänsteutbud redo för dagen och morgondagens
tjänster.

Vision
I dag är det mjukvaran som driver utvecklingen
inom all typ av kommunikation. Infrastrukturen i
nätet är på väg in i en ny era, där intelligent mjukvara driver nya tjänster. Samtidigt fortsätter efterfrågan på mer bandbredd och ökad förtätning av
anslutningspunkter. Det blir därför allt viktigare
att utrustningen inte bara har rätt funktioner för
att möta framtiden utan också möjlighet att med
mjukvarans hjälp anpassas så att tekniken inte
sätter gränserna utan tänjer dem.
Därför investerar vi stora belopp i innovation
både i utrustning och i den mjukvara som styr
våra routrar och switchar. Syftet med denna
teknik är att lösa människors behov av kommunikation, och vi ser oss själva som en möjliggörare,
som säkrar att stadsnät och internetleverantörer
stabilt och tillförlitligt kan förmedla nättjänster
från hela världen. Med fibernätverk och utrustning som förbinder varje hem, varje affärsverksamhet och varje människa kan vi komma
närmare varandra. På det sättet bidrar Waystream
till en gynnsam samhällsutveckling.

Tillväxtstrategi
Waystreams mål är att växa med 20 % årligen.
För att nå målet har vi ökat fokus på försäljningen
samt intensifierat vår närvaro på internationella

I nätet är pålitlighet A och O
Näten handlar om att människor och maskiner ska
kunna kommunicera. Allt mer vital kommunikation
går via fibernäten. Med våra produkter kan nätoperatörerna bygga robusta stadsnät. Det gör att
näten är mindre sårbara. Drift, felsökning och diagnostisering av näten tar mycket tid och resurser
i anspråk under nätets livstid och ett längre avbrott eller störning kan vara förödande för kritiska
funktioner som t ex e-hälsa. Med våra funktioner
för att underlätta och spara tid för dessa typer av
aktiviteter kan feltider kortas och operatörerna får
en tydligare bild av hur nätet mår och fungerar.
Waystream Holding AB (publ) Årsredovisning 2018

Utvecklingen av fibernätverk är en av de absolut
viktigaste drivkrafterna bakom digitaliseringen
av samhället. Runt hörnet väntar begrepp som
IoT, Virtual reality, AI, 5G, e-hälsa, och smarta hem
men redan idag erbjuder fibernäten avancerade
tjänster som strömmande TV och Internet och
inte minst tillgång till digitala tjänster från kommuner och landsting. I princip ger fiber obegränsade möjligheter att skapa nya tjänster där konsumenter och företag kan dra nytta av tillgången
till höghastighetsbredband. Att bygga själva
fibernätet är dock bara början. Det verkliga värdet
skapas under de många år som nätet levererar
tjänster och stöttar den digitala ekonomin. Det
är därför den aktiva utrustningen, routrarna och
switcharna som Waystream tillhandahåller, är så
avgörande för fibernätverkets framgång - hur väl
tjänster fungerar och hur effektivt och flexiblet
nätet verkligen blir.

Vår affärsmodell
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Våra kunder är alla de som bygger fibernätverk
och som tillhandahåller infrastruktur som driver
innovation. Waystreams produkter har sedan
2001 använts till att leverera fiber-to-the-homenätverk (FTTH) och vi är sedan länge en etablerad
och integrerad del av FTTH-framgången i Norden.
En stor del av Sveriges alla stadsnät är kunder
till Waystream och de tillhör de mest tjänsterika
fibernäten i världen, bland annat tack vare våra
produkter.

Utländska marknadens storlek
och potential

relativt små projekt. När de europeiska affärerna
tar fart har vi därför stor potential under de
kommande åren att vänta, inte minst på grund
av ökade europeiska politiska påtryckningar för
fiberinfrastruktur.
Vi ser med tillförsikt på särskilt den tyska marknaden. Under 2019 kommer den vara vår primära
målmarknad som vi främst når genom att ha
rätt partner och med produkter som marknaden
uppskattar. Vi anses sedan länge leverera säkra,
tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster
med en hög stabilitet och låg strömförbrukning.
Detta är ett bra försäljningsargument i länder
som använder mycket fossilt bränsle. På dessa
marknader är det avgörande att vi är med tidigt i
planeringsprocessen eftersom beslut om leverantörer tas ungefär 1-2 år innan leverans sker.
På den tyska marknaden blir varje affär relativt sett
till landets storlek mycket större än i Skandinavien.
Hastigheten på utbyggnaden i Tyskland tycks accelerera, men påverkas fortfarande av fördröjningar
i politiska beslut kring utbyggnad. Positivt är att
de tyska myndigheterna på senare tid gjort en del
insatser för att förenkla processen för stödmedel
och därmed främja utbyggnaden av FTTH/B. Tyska
nätoperatörer står för en ansenlig del av byggandet,
men ca 82 % av all nätbyggnation sker av alternativa nätbyggare, såsom Stadtwerke (lokala energibolag) eller mindre nätoperatörer, som Waystream
samarbetar med.
Redan idag har vi två installationer tillsammans
med Stadtwerke.

I och med en ökande digitaliseringstakt och
fiberutbyggnad på den europeiska marknaden, har
Waystream en stor tillväxtpotential. I dagsläget
ligger fokus främst på Tyskland följt av Österrike,
norra Italien och Slovenien. Vårt mål är att fortsätta
utveckla marknadens bästa nätverksprodukter
samtidigt som vi vidareutvecklar vårt partnernätverk. De flesta andra länder i Europa ligger
långt efter Sverige vad gäller utbyggnad och här
befinner länderna sig alltså i ett tidigt skede med
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Våra produkter
Optiska moduler

Waystream har en omfattande produktportfölj inom fiberaccessområdet. Erbjudandet utgörs av accessswitchar och aggregations-switchar, såväl som edge-utrustning, till exempel i form av Broadband Network Gateway-funktionalitet.Vårt erbjudande utgår från våra ledord; förenklad drift av nät, tillförlitlighet,
anpassade för fibernät och leverans av fenomenala tjänster.

Access och aggregeringsswitch för stadsnät

Vi har ett brett sortiment av optiska moduler inklusive lågenergivarianter som sänker driftskostnader. De
högkvalitativa optiska modulerna har lång driftstid för stabil leverans av tjänster över bredbandsnät. Sortimentet inkluderar lågenergimodeller som sänker kostnader för el och kyla och minskar klimatpåverkan.

Access switch för gigabitnät

ASR6000

MS4000

Mindre hälsoskadliga kemikalier

ASR6000 är en access och aggregeringsswitch
med BNG funktionalitet avsedd för att leverera
gigabit-tjänster till hushåll och företag. Robust med
funktioner som förenklar drift och hantering av nätet.

Access switch med nätverksprocessor för att
möjliggöra avancerade tjänster i stadsnät och andra
fiberbaserade bredbandsnät. Unika funktioner för att
mäta och förbättra kvalitet i bland annat TV-tjänster.

Waystream är den första leverantören av utrustning för bredbandsnät som tillhandahåller produkter som
uppfyller lagens intention att minska förekomsten av hälsoskadliga kemikalier i hemelektronik. Waystreams
produkter utmärker sig genom god kvalitet och lång livslängd. Våra kunder använder produkterna under en
period på 7–10 år. Betydligt längre än den normala livscykeln inom it-industrin som är 3–5 år.

Lager 2/Lager 3 aggregeringsswitch

LS2300

En skalbar BNG med modern pay-as-you-grow
licensiering förbättrar lönsamhet och bidrar till en
bättre nätarkitektur.

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.
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MPC480
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Kostnadseffektiv och mångsidig Broadband
Network Gateway (BNG).

Flexibla lösningar passar många tillämpningar
Waystreams utrustning är enkel att använda, mycket tillförlitlig och enkel att uppgradera i alla de tekniska
miljöer som våra kundar nyttjar. Det är helt enkelt lättare att bygga tjänster i nätet med oss, eftersom våra
produkter är byggda för att passa alla tänkbara tillämpningar.
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Hållbart företagande på alla sätt
Mångfald

Lång produktlivscykel

Waystream välkomnar anställda med olika
bakgrunder och erfarenheter. Enligt företagets
jämställdhetspolicy får ingen särbehandling
av medarbetare ske vad gäller anställning eller
arbetsuppgifter utifrån kön, religion, ålder, individualitet, sexuell läggning, nationalitet, politisk
åsikt och socialt- eller etniskt ursprung.

Waystreams produkter fungerar under en längre
tid än andra jämförbara produkter. Inom it-industrin är det vanligt med en livscykel på 3–5 år på
aktiv utrustning. Våra kunder använder produkterna under en period på 7–10 år vilket är positivt
ur ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetsarbete

På Waystream är vi övertygade om att det finns
inte bara etiska utan även affärsmässiga fördelar
med att ta socialt ansvar. För Waystream innebär
det bland annat att ha ett nära samarbete med
och goda insikter om våra leverantörer och kunder på alla marknader där vi verkar. Vi tror också
att ett socialt ansvarstagande i alla led bidrar till
att attrahera, motivera och behålla medarbetare.

Miljö

Waystream har en serie lågenergi-SFP som drar
väsentligt mindre ström än jämförbara optiska
moduler på marknaden. När kunderna använder
dessa produkter sparar de elektricitet, vilket har
en betydande klimatnytta på stora marknader där
fossila bränslen används för att producera el.
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Waystreams uppförandekod sammanfattar
koncernens etiska riktlinjer. Uppförandekoden
innefattar bland annat riktlinjer för 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.

Delaktighet
Varje enhet inom Waystream ansvarar för att
kontinuerligt delge medarbetarna information om
såväl den egna verksamheten som övrig verksamhet inom koncernen. Ledningens ambition är
att skapa delaktighet genom att uppmuntra medarbetare och tydligt visa att deras arbete påverkar utvecklingen av företaget. Detta sker genom
att aktivt lyssna på förslag, frågor och synpunkter
från alla oavsett befattning. Varje medarbetare
ska känna sig sedd och vara delaktig i företagets
framgång.
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Waystream strävar ständigt efter att ta fram produkter som förbrukar mindre energi. Miljöarbetet är en viktig del i den dagliga verksamheten
och vi väger alltid in vilka möjligheter vi har för
att påverka vår vardag och verksamhet. Enligt
Waystreams miljöpolicy ska vi bland annat arbeta
för att ta hand om det avfall som genereras
genom att återanvända och återvinna material,
ta hänsyn till miljöfrågor gällande utformning och
placering av våra kontor, kontinuerligt utvärdera
vårt arbetssätt och hitta alternativa arbetsmetoder för att minska negativ miljöpåverkan.

Etik
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Waystream är den första leverantören av utrustning
för bredbandsnät som tillhandahåller produkter
som uppfyller lagens intention att minska förekomsten av hälsoskadliga kemikalier i hemelektronik.
Vi har minskat mängden brom, klor och fosfor i våra
produkter för att möte de krav som lagen ställer. När
en ny version av gigabit-switcharna i ASR6000och MS4000-serien lanserades var den viktigaste
förändringen att produkterna omarbetats för att
möta lagens nya krav. Med den nya generationen
switchar kan våra kunder med gott samvete lägga
sina investeringar på utbyggnad.

Socialt ansvarstagande
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Aktien
Kursutveckling 2018

Antal aktier

Under året har aktien fluktuerat mellan 11,20 SEK
som högst den 8 februari och 3,00 SEK som lägst
den 8 november. Stängningskursen vid årets slut
var 3,10 SEK

Antal aktier i bolaget uppgick till 6 808 620 per
den 31 december 2018. (En röst per aktie.)

Ägarförhållanden
Antalet aktieägare i bolaget var 581 per den 31
december 2018. De 10 största ägarnas andel
uppgick till 82,75 (83,6) % av kapitalet och rösterna.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för
verksamhetsåret 2018. Eventuella vinstmedel ska i
första hand återinvesteras i rörelsen för att möjliggöra en fortsatt affärsutveckling av koncernen och
därigenom skapa omsättnings- och resultattillväxt.

De största aktieägarna per 31 december 2018
Ägare
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Andel av kapital och
röster, %

1 439 269
895 339
741 333
700 000
566 709
430 363
266 528
253 573
185 000
155 821
5 633 935
1 174 685
6 808 620

21,14%
13,15%
10,89%
10,28%
8,32%
6,32%
3,91%
3,72%
2,72%
2,29%
82,75%
17,25%
100,00%
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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
Pandy, Rustan
Totalt tio största ägarna
Övriga aktieägare
TOTALT

Antal Aktier
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
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.

Väsentliga händelser under året

I mars fick vi, via vår partner Optisis, vår första
order i Italien när Stadtwerke Bruneck, med
potential om 15 000 anslutningar, valde MS4000
L2 Gigabit accesswitchar för att säkra upp
hastighet och pålitlighet i expansionen av sitt
Fiber To The Home- (FTTH) nätverk. Stadtwerke
Bruneck har mer än 6 000 kundanslutningar i
Brunicoregionen och höga ambitioner att säkra
upp sin fiberinfrastruktur.
På den svenska marknaden inleddes året med
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I december stärktes likviditeten genom att erhålla ett lån om 2 miljoner kronor från ett konsortium av aktieägare. Lånet löper fram till den 30
juni 2019. Förstärkningen av kassan, samt att vi
genom försäljningsinsatser minskat vårt lager,
har gjort att vår likviditet stabiliserats.

Lunet valde återigen våra switchar till att snabba
upp Luleås stadsnät. Den stora majoritet av invånare som redan har bredband via fiber fick därmed ännu snabbare internetanslutningar. Förtroendet visar att våra kunder är så pass nöjda att
de väljer våra produkter även för nya satsningar.
Det är ett bra tecken på att vi nått vårt mål, att
leverera kundnytta på en hårt konkurrensutsatt
marknad.

2018 avslutades positivt med att Pite Energi
tecknade ett ramavtal för uppgradering av sitt
100Mbit/s fibernät till gigabit med produkter från
Waystream. Avtalet är värt upp till ca 5 miljoner
kronor. Uppgraderingen kommer att ske under en
treårsperiod där Pite Energi successivt uppgraderar sina 100Mbit/s access-switchar för att
möjliggöra gigabittjänster i hela nätet.

I april köpte Energi Fyn accessutrustning till ett
värde av 6 MSEK. Vi är stolta över att få vara en
del av Energi Fyn Bredbånds ambitiösa fibersatsning och ännu stoltare över att Energi Fyn fortsätter att bygga ut med våra produkter i Danmark.

Under årets sista kvartal såg vi över vår organisation och intensifierade ytterligare vårt fokus
på försäljning både i Sverige och internationellt.
Att dåvarande vd entledigades är ett resultat av
att vi vill arbeta mer målinriktat med försäljning.
Genom att effektivisera, slimma och anpassa den
interna kompetensen så att balansen mellan produktutveckling och försäljning är i jämnvikt har vi
fått en effektivare och mer renodlad organisation
som redan visat sig leda till förnyade affärer.

I augusti vann vi och Netnordic Sverige AB tillsammans en ny order avseende accesswitchar
till Öresundskraft Stadsnät som levererar kommunikationslösningar och internet till 30 000
hushåll i södra Sverige. Utrustningen bestod av
vår MS4000 koppar- och fiberswitchar.
I slutet av augusti växlade vi upp expansionen i
Tyskland genom att teckna ett strategiskt partneravtal med braun teleCom GmbH. Enligt braun
TeleCom valdes Waystream som partner för att
de med vårt partnerskap kan erbjuda både tyska
och internationella marknaden skalbara, effektiva
och pålitliga lösningar när det gäller leverans och
installation av End-to-End FTTx-nätverk. braun
teleComs närvaro och erfarenhet i hela Tyskland
öppnar ytterligare möjligheter för Waystream att
vinna nya kunder.
I november valde styrelsen för Waystream
Holding AB att entlediga bolagets verkställande
direktör, Mats Öberg.
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2018 inleddes starkt med affärer både på hemmaplan och på europeiska marknader. Den tyska
stadsnätsoperatören HeLI Net, som varit vår kund
i tio år, valde att skriva avtal i januari om att integrera fler produkter från vår portfölj. Denna gång
rörde det som om en order på vår Edge-router
MPC480. Utrustningen används som Broadband
Network Gateway (BNG) för upp till 24 000 nya
bredbandsanvändare i HeLI NET. Vi valdes eftersom att kunden är nöjd med såväl prestanda som
den kostnadseffektivitet produkten ger.

Susanne Torrbacka, som även är finansdirektör i
Waystream Holding AB, blev i december tf vd till
dess att en permanent vd är på plats.

att TRAMAN, Tranås Energis helt och hållet
fiberbaserade stadsnät, valde våra accesswitch
MS4000 för att kunna leverera snabbt och pålitligt internet till sina invånare.
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Styrelsen och verkställande direktören för Waystream Holding AB (publ.), org. nr. 556904-6476,
med säte i Kista avger härmed årsredovisning
och koncernredovisning för räkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31. Alla belopp redovisas,
om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Det berörde försäljningssiffrorna negativt att en
av våra större kunder i Skandinavien valde att
bygga nytt med en annan teknik än vår. För att
kompensera tappad försäljning har vi intensifierat våra försäljningsinsatser på nya marknader
och marknader där vi redan har partner såsom
Tyskland, Österrike och Slovenien.
Vi har skrivit ned det bokförda värdet av bolagets
immateriella anläggningstillgångar avseende
produktutveckling med 21 MSEK. Nedskrivningen
beror på att flera viktiga internationella marknader

haft en långsammare tillväxttakt än vad tidigare
analyser utmålat och att en produkt ämnad för
teknologiska generationsskiften inte förväntas nå
förväntade försäljningsvolymer. Nedskrivningen
påverkar inte kassaflödet.

Finansiella kommentarer
Intäkter
Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick
till 70 009 (80 198) tkr, en minskning med 12,7 %
jämfört med samma period föregående år. Försäljningen i Sverige står för 46 (53) % av den totala
omsättningen och segmentet övriga länder står
för 54 (47) %. I gruppen övriga länder är Norge
och Danmark störst och står tillsammans för
45 (42) % av den totala omsättningen och gruppen
Tyskland, Österrike, Slovenien står för 9 (5) %.
Bruttomarginal
Bruttomarginalen är 50 (54) %. Förändring i
marginal beror på att andelen sålda lågmarginalprodukter ökat jämfört med samma period
föregående år.
Resultatkommentarer
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, för
perioden uppgick till -859 (4 126) tkr.
Kostnaderna har minskat med 6 % jämfört med
föregående år. I resultatet ligger ett avgångsvederlag på 1 734 (1 892) tkr. Rörelseresultatet
uppgick till -30 965 (-9 576) tkr. Resultat före
skatt uppgick till -31 235 (-9 856) tkr. Resultat
per aktie uppgick till -3,7 (-1,1) kr.
Investeringar, av- och nedskrivningar
Under 2018 har 4 748 (6 351) tkr för produktutveckling aktiverats. Av- och nedskrivningarna
för perioden uppgick till 30 106 (13 702) tkr. En
extra nedskrivning av det balanserade värdet av
anläggningstillgångarna har skett med 20 937
(5 265) tkr. Beslut om nedskrivning fattades
efter en årlig genomgång av våra immateriella
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anläggningstillgångar, det vill säga utvärdering
av viss produktutveckling i kombination med
förväntad försäljningstillväxt och konkurrenssituationen avseende produkten. Vår bedömning är att
bolaget inte kan realisera alla anläggningstillgångar
inom produktlivscykeln.
Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till 3 378 (8 576) tkr och efter investeringsverksamhet till -1 269 (1 265) tkr. Försämring i kassaflöde förklaras med ett sämre
resultat. Investeringarna är främst investeringar
i produktutveckling. Finansiering utöver den
löpande verksamheten utgörs av utnyttjande
av befintliga krediter och upptagande av lån. Bolaget har under fjärde kvartalet 2018 tagit upp ett
lån om 2 MSEK för att ytterligare stärka kassan.
Bedömningen styrelse och ledning gör är att den
finansiering bolaget har i nuläget är tillräcklig för att
driva och utveckla verksamheten enligt fastställd
affärsplan. Eget kapital för koncernen uppgick per
31 december 2018 till 16 325 (41 201) tkr. Kassa
och bank uppgick till 1 859 (3 088) tkr, beviljad
checkkredit 6 000 (6 000) tkr, beviljad factoringkredit
2 000 (2 000) tkr, utnyttjade krediter 6 726 (5 390) tkr
samt lån 4 000 (3 000) tkr.

Händelser efter
räkenskapsårets utgång
Den norska operatören Homenet, som är en av
Norges snabbast växande bredbandsoperatörer,
baserar sitt accessnät på Waystreams produkter.
Operatören levererar fiberbaserat bredband till
60 000 privatkunder i Norge och fortsätter nu sin
utbyggnad med Waystream’s ASR6000 switchar.
Homenet har beställt ytterligare 6 000 portar
accessutrustning från Waystream vilka levereras
under första och andra kvartalet 2019.
Via vår partner i Danmark har vi fått ytterligare
förtroende från Energi Fyn Bredbånd i form av
en order värd cirka 2 MSEK. Återigen är det vår
accessutrustning, bestående av switchmodell
ASR6000 och tillhörande optiska moduler, som
ska användas till utbyggnad av danska Energi
Fyns Bredbånds bredbandsnät. Fibernät är den
snabbast växande bredbandsteknologin i Danmark och sedan 2013 har det totala antalet bredbandsabonnenter via fiber stigit med nästan 25 %.
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Nuvarande produktportfölj (ASR6000 och MS4000)
har uppdaterats för att bland annat minska förekomsten av hälsoskadliga kemikalier och uppfyller
därmed kraven i den svenska lagen om skatt på
kemikalier i viss elektronik från 2017. Waystreams
nätverksoperativsystem, iBOS version 7, har tillgängliggjorts för i stort sett hela produktportföljen
och uppgraderats med ny funktionalitet.
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Forskning och Utveckling
Under 2018 har fokus legat på utveckling av
nästa generations produktplattform för fiberaccessnät. Produkter baserade på denna plattform
kommer att lanseras under 2019.
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Risker och osäkerhetsfaktorer

Verksamhetsrelaterade risker
Kundstruktur
Waystreams produkter och tjänster säljs huvudsakligen genom partnerföretag som har den huvudsakliga kundkontakten. Ett fåtal kunder står
för merparten av bolagets omsättning. Förlust av
en partner eller om en större kund väljer annan
lösning eller minskar sin ut/ombyggnadstakt kan
bli kännbart för bolaget. Waystream jobbar hela
tiden med att fördjupa samarbetet med befintliga
partner och kunder genom långsiktiga avtal och
en förståelse för kunders behov över tid.

Kompetensförsörjning
Waystreams framgång är i stor utsträckning
knuten till förmågan att anställa, utveckla,
motivera och behålla kvalificerad personal. Det
råder stark konkurrens om kvalificerad personal
inom it-branschen. Waystream är en modern och
inspirerande arbetsplats, organisationen är liten

18

Marknadsrelaterade risker

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

Tekniska risker
Den marknad Waystream verkar på kännetecknas av snabb teknologisk utveckling samtidigt
som kunder har höga krav på funktionalitet,
integration och tillförlitlighet. Waystream följer en
kontinuerlig metodik för att förbättra rutiner och
processer kring framtagande av nya produkter för
att minimera risker för fel som påverkar tid, kvalitet eller kostnad. Förseningar eller brister i kvalitet för planerad produktutveckling kan påverka
lönsamhet och intäktsflöde men även förmåga
att ta marknadsandelar.

Waystream verkar i en internationell miljö. Alla
varuinköp sker i USD medan försäljningen sker i
USD, SEK och EUR.
Waystream är exponerade mot Euro och USD i
förhållande till den svenska kronan. 53 (49) % av
bolagets försäljning sker i annan valuta än SEK.
Om den svenska kronan förstärkts/försvagats med 5
% i genomsnitt i förhållande till USD med alla andra
variabler konstanta hade 2018 års resultatpåverkan
varit 0,1 MSEK lägre/högre. Motsvarande förhållande
mot EUR är en resultatpåverkan med 0,2 MSEK.

Konkurrenter
Waystream konkurrerar med ett stort antal aktörer på marknaden och konkurrerande teknologier.
Vår styrka är att vi är en liten och lyhörd organisation som snabbt kan anpassa produkten till
kundens önskemål. Vår portfölj inkluderar marknadsledande produkter med begränsad konkurrens men även produkter som är hårt konkurrensutsatta och där pris för vissa kunder är mer
avgörande än funktion.
Produkter och teknologi
Waystreams konkurrenskraft och marknadsposition beror till stor del på bolagets förmåga att
producera innovativa produkter. Ett nära samarbete med våra kunder är av stor betydelse.

Finansiella risker
Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna
uppfylla betalningsförpliktelser som en följd av
otillräcklig likviditet eller svårighet att uppta externa lån. Waystreams kassapåverkande rörelse-
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Leverantörsstruktur
Waystreams förmåga att leverera är avhängigt
att kontrakterade fabriker och underleverantörer
följer prognoser och lever upp till överenskomna
krav avseende mängd, kvalitet och leverantid.
Förändringar på världsmarknaden för komponenter kan påverka ledtider och därmed bolagets
förmåga att möta kundernas leveransbehov. Waystream jobbar aktivt med fabriker och underleverantörer för att monitorera och begränsa risker i
leveranskedjan och väljer företrädesvis underleverantörer med gott renommé. Där så är möjligt
finns färdiga alternativa underleverantörer.

och det är nära till beslut. Waystreams personalomsättning bedöms ligga i linje med branschens
genomsnitt.

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 kreditprovas kunderna kontinuerligt.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter för 2018 uppgick till
6 639 (6 608) tkr, och utgörs till 100% av ersättning för tjänster från bolaget till koncernen.
Resultat före skatt uppgick till -19 419 (-446) tkr.
Resultatförsämringen härrör till det aktieägartillskott som är gjort till dotterbolaget för att täcka
en kapitalbrist.
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.
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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.

resultat för 2018 är negativt. Under sista kvartalet
2018 förstärktes kassan med ett lån på 2 MSEK.
Den största risken för bolagets likviditet är att
lånen måste betalas tillbaka innan en ny finansieringslösning är på plats. Inför 2019 har bolaget
infört en rad besparingsåtgärder som kommer att
ha en positiv inverkan på kassaflödet.
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Förslag till vinstdisposition

Resultaträkning - koncernen
Räkenskapsåret
Belopp i tkr

Följande medel står till moderbolagets förfogande 2018
Balanserat resultat
Årets resultat
Överkursfond
Kronor

7 416 064
-19 428 529
31 142 662
19 130 197

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att 19 130 197 kr balanseras i ny räkning

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

Flerårsöversikt
Koncernen
Nettoomsättning
Omsättningstillväxt
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA)
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Resultat efter skatt
Resultat per aktie
Balansomslutning
Soliditet
Antal anställda

2018

2017

2016

2015

70 009
-13%
-859
-30 965
-44%
-24 942
-3,7
40 534
40,3%
21

80 198
34%
4 126
-9 576
-12%
-7 656
-1,1
65 444
63%
24

60 003
6%
8 721
27
0%
-519
-0,1
76 167
64,2%
26

56 445
6%
4 048
912
5%
227
0,0
73 677
67,1%
26

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

8

2018

2017

70 009
4 748
0
74 757

80 198
6 351
104
86 653

-35 283
-16 221
-23 939
-30 106

-36 991
-17 194
-25 555
-13 702

-173
-105 722
-30 965

-2 787
-96 229
-9 576

5
-275
-270
-31 235

4
-287
-283
-9 859

6 293
-24 942

2 203
-7 656
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Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Not

21

Balansräkning - koncernen
Balansräkning - koncernen

Per 31 december
Belopp i tkr

Not

2018

2017

Belopp i tkr

Tillgångar

Eget kapital och skulder

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

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital

9
10
11
12

3 906
28
6 844
4 873
15 651

4 924
45
35 825
36
40 830

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

13

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

226
226

170
170

17

7 565
7 565
23 442

1 485
1 485
42 485

Summa anläggningstillgångar

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

15

6 294
6 294

6 841
6 841

7 435
81
1 423
8 939
1 859

11 654
216
1 160
13 030
3 088

17 092
40 534

22 959
65 444

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Not

2018

2017

16

681
42 917
-27 273
16 325

681
42 917
-2 397
41 201

17
18

0
19
19

292
19
311

19,20

1 000
1 000

2 000
2 000

20,21
21

4 730
2 996
5 550
88
3 041
6 785
23 190

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

40 534

65 444
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Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror

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

Per 31 december
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Förändring i eget kapital - koncernen

Kassaflödesanalys - koncernen

Annat eget kapital

Belopp i tkr
Eget kapital 2017-01-01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Ack
valutakursdiff

Balanserad
vinst mm

Totalt eget
kapital

681

42 917

358

4 958

48 914

-7 656

-7 656

-54

-3

-57

304

-2 701

41 201

-24 942

-24 942

63

3

66

367

-27 640

16 325

Årets resultat
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag
Eget kapital 2017-12-31

681

42 917

Årets resultat
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag
Eget kapital 2018-12-31

Räkenskapsåret

681

42 917

Belopp i tkr

2018

2017

25

-30 965
29 840

-9 576
15 613

5
-275
61

4
-287
-1 017

-1 334

4 737

547
4 091
74
3 378

-1 577
3 146
2 270
8 576

-147
-4 836
0
-4 983

0
-6 351
481
-5 870

-256

-4 274

1 592
-1 000

404
2 429

336

-1 441

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Förändring av checkräkningskredit
Förändring factoringkredit
Amortering av lån/upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

13
10,11,12
11

-1 269

1 265

Likvida medel vid årets början

3 088

1 852

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

40
1 859

-29
3 088
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Ökning/minskning av likvida medel
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Not
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Resultaträkning - moderbolaget

Balansräkning - moderbolaget
Räkenskapsåret

Belopp i tkr

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

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

3
5,6

14
7

8

2018

2017

6 639
6 639

6 608
6 608

-1 448
-5 898
-13

-1 626
-5 658
-12

-7 359
-720

-7 296
-688

-18 940
255
-14
-18 699
-19 419

0
242
0
242
-446

-9
-19 428

89
-357

Per 31 december
Belopp i tkr

2018

2017

10

22
22

35
35

20 220
0
1 475
21 695

20 220
16 685
1 485
38 390

21 717

38 425

2 768
23
70
2 861

1 097
77
74
1 248

249

1 915

3 110

3 163

24 827

41 588

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent och licenser

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Uppskjuten skattefordran

14

17

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

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

15
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SUMMA TILLGÅNGAR
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Not
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Balansräkning - moderbolaget
Belopp i tkr

Förändring i eget kapital - moderbolaget

Per 31 december
Not

2018

2017

Eget kapital och skulder

16

Summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

681
681

31 143
7 416
-19 428
19 131

31 143
7 773
-357
38 559

19 812

39 240

0
2
2 367
2 646
5 015

2
134
510
1 702
2 348

24 827

41 588

Eget kapital 2017-01-01

22

Eget kapital 2017-12-31

Övrigt fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

681

38 916

39 597

-357

-357

38 559

39 240

-19 428

-19 428

19 131

19 812

681

Årets resultat
Eget kapital 2018-12-31
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Aktiekapital

Årets resultat

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

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

681
681

Belopp i tkr

Fritt eget kapital

681
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Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Bundet eget kapital
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31
30

Noter
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 Waystream
Shanghai Co., Ltd, med säte i Shanghai.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till
summan av verkligt 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 intäk-
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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.

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 respektiveårets genomsnittskurs. De valutakursdifferenser
som uppkommer redovisas i ackumulerade valutakursdifferenser i koncernens eget kapital.

Ränta
Ränta redovisas som intäkt enligt den s k
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.

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
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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.

förmåner och risker som är förknippade med
ägandet av varan har överförts till köparen.

ter och kostnader, identifierbara tillgångar och
skulder. Goodwill utgörs av mellanskillnaden
mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvädet inklusive värdet av minoritetsintresset,
och värderas initialt till anskaffningsvärdet.
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Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper

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.

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 enlihet 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 anläggnings-
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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 eventualförpliktelser. 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 nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstid tillämpas:
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Förvärvade immateriella tillgångar
Patent och licenser
Goodwill
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Koncern
5-7 år

5 år
10 år

För pågående utvecklingsprojekt, ännu inte färdigställda och där avskrivning inte sker, görs
en årlig nedskrivningsprövning.				
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.

Nedskrivningar - materiella och immateriella
anläggningstillgångar		
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon
indikation på att dess tillgångsvärde är lägre
Följande avskrivningstid tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar:
Inventarier, verktyg och installationer

Koncern

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal
eller informell förpliktelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras. En avsättning
för garantireserv 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.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget,
förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.
Moderbolagets redovisningsoch värderingsprinciper
Moderbolagets årsredovisning har upprättats
enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

5 år

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 beräkningen av återvinningsvärdet
vid den senaste nedskrivningen har förändrats.
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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.
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tillgångar 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).

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.

Varulager
Varulagret är upptaget till den lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid
har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet
beräknas enligt först in först ut principen.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört
med föregående år.
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
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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 avoch nedskrivningar utan avdrag för avskrivningar.

Not 2
Uppskattningar och bedömningar

Not 3
Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen

Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden
som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
bedömningen görs. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfaren-heter
och ett antal andra faktorer, som under rådande
förhållanden anses vara rimliga.

Pwc
Revisionsarvode
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget
Summa

2018

2017

2018

2017

250

250

100

100

65
315

30
280

21
121

30
130

Not 4
Operationell leasing - leasingtagare

Resultatet av dessa används för att bedöma
de redovisade värdena på tillgångar och skulder,
som inte annars framgår tydligt från andra källor.
Det verkliga utfallet kan avvika dessa uppskattningar och bedömningar.

Koncernen
2018

2017

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år

1 931
5 114
7 045

2 049
6 523
8 572

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

1 927

1 920

Framtida minimileasingavgifter avseende icke uppsägningsbara
operationella leasingavtal:

Uppskattningarna och antaganden ses över regelbundet. Eventuella ändringar redovisas i den
period ändringen görs, om den endast påverkar
den perioden, eller den perioden ändringen görs
och framtida perioder om ändringen påverkar
både aktuell och framtida perioder.

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

De väsentliga riskerna i den finansiella rapporteringen avser främst redovisat värde på
immateriella tillgångar. Det bokförda värdet är
beroende av att den framtida marknaden för
bolagets produkter utvecklas som förväntat.
Per den 31 december 2018 är bedömningen att
redovisat värde på dessa produkter inte
överstiger verkligt värde.

Not 5
Anställda och personalkostnader
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2018
Medelantal anställda
Waystream Holding AB (publ) Årsredovisning 2018
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Moderbolaget

Medelantal anställda
Dotterbolag Sverige
Dotterbolag Kina
Totalt i dotterbolag
Moderbolaget
Koncernen totalt

Kvinnor
1
0
1
3
4

Män
1
5
6
11
17

2017
Medelantal anställda
Totalt
2
5
7
14
21

2018
Antal på balansdagen
Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Styrelseledamöter
Verkställande direktör och andra ledande
befattningshavare
Totalt i koncernen

Kvinnor
3
1
4
1
5

Män
11
7
18
1
19

Totalt
14
8
22
2
24

2017
Antal på balansdagen

Kvinnor
2

Män
4

Totalt
6

Kvinnor
2

Män
5

Totalt
7

1

2

3

2

1

3
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Personalkostnader
Moderbolaget
Styrelse och ledande befattningshavare
Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Summa
Övriga anställda
Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Summa
Dotterbolag
Styrelse och ledande befattningshavare
Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Summa

2017

4 395
1 647
588
6 630

4 317
1 300
431
6 048

0
0
0
0

0
0
0
0

1 464
503
178
2 145

2018
Styrelseordförande
Peter Kopelman
Styrelseledamot
Stefan Tegenfalk
Peter Uddfors, fd
Johnny Hedlund
Mats Svärdh
Linda Swärd
Heléne Köhler
Verkställande direktör
Mats Öberg
Övriga ledande befattningshavare
(2 antal)
Varav från dotterbolag
Summa

491
164
44
699

Övriga anställda
Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Summa

10 860
3 311
923
15 094

13 235
4 003
987
18 225

Summa koncernen

23 869

24 972

2017
Styrelseordförande
Peter Kopelman
Styrelseledamot
Stefan Tegenfalk
Staffan Dahlgren
Johnny Hedlund
Mats Svärdh
Eric Aicardi
Linda Swärd
Heléne Köhler
Verkställande direktör
Johnny Hedlund, fd
Mats Öberg
Övriga ledande befattningshavare
(1 antal)
Varav från dotterbolag
Summa
Waystream Holding AB (publ) Årsredovisning 2018
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2018

Grundlön,
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Pensionskostnad

Övrig
ersättning

Summa

250

0

0

0

250

50
13
50
50
50
50

5
0
0
9
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

55
13
50
59
50
50

2 533

119

382

0

3 034

1 464
1 464
3 046

0
0
133

178
178
738

0
0
0

1 642
1 642
3 561

Grundlön,
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Pensionskostnad

Övrig
ersättning

Summa

250

0

0

30

280

50
21
21
29
50
50
50

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

92
0
0
20
0
0
30

142
21
21
49
50
50
80

2 317
492

0
115

183
200

0
0

2 500
807

491
491
3 330

0
0
115

44
44
383

0
0
172

535
535
4 000

Not 6
Exceptionella kostnader
Koncernen

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

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

0

2 645

0

0

20 937
1 734
22 671

5 265
1 892
9 802

0
1 734
1 734

0
1 892
1 892
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Not 7
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 10
Patent och licenser
Moderbolaget

Summa
Varav avseende koncernföretag

Koncernen

2018

2017

255
255

424
424

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utgående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar

Not 8
Skatt på årets resultat
Koncernen

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Årets skattekostnad
Resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats
(22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Justering underskottsavdrag mot ny
skattesats
Aktivering av tidigare ej aktiverade
underskottsavdrag
Skatteeffekt av schablonränta på
periodiseringsfond
Redovisad skattekostnad

Redovisat värde vid årets slut

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

-44

-3

0

0

6 337
6 293

2 206
2 203

-9
-9

89
89

-31 235

-9 859

-19 419

-446

6 872
-202

2 169
36

4 272
-4 181

98
-9

-376
-

-

-100
-

-

-1
6 293

-2
2 203

-9

89

10 152

Utgående anskaffningsvärde

10 152

10 152

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning

-5 227
-1 019

-4 209
-1 018

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 246

-5 227

3 906

4 925

Redovisat värde vid årets slut
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10 152

Waystream Holding AB (publ) Årsredovisning 2018

Ingående anskaffningsvärde

2017

2018

2017

2 089
0
2 089

2 089
0
2 089

62
0
62

62
0
62

-2 044
-17
-2 061

-1 779
-265
-2 044

-26
-14
-40

-14
-12
-26

28

45

22

36

Koncernen

Koncernen
2017

2018

Not 11
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete

Not 9
Goodwill
2018

Moderbolaget

2018

2017

Ingående anskaffningsvärde
Aktiverade utgifter intern utveckling
Försäljning
Omklassificering
Utgående anskaffningsvärde

54 800
0
0
0
54 800

31 038
0
-481
24 243
54 800

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning

-13 711
-8 043

-6 729
-6 982

Utgående ackumulerade avskrivningar

-21 754

-13 711

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivning
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-5 265
-20 937
-26 202

0
-5 265
-5 265

6 844

35 824

Redovisat värde vid årets slut
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Not 12
Pågående utvecklingsarbeten

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

Koncernen
2018

2017

Ingående anskaffningsvärde
Under året nedlagda kostnader
Utrangering
Omklassificering
Utgående anskaffningsvärde

37
4 836
0
0
4 873

20 574
6 350
-2 644
-24 243
37

Redovisat värde vid årets slut

4 873

37

Moderbolaget
Waystream AB

Kapitalandel
100%

2018

2017

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering

2 164
147

2 164
0

Utgående anskaffningsvärde

2 311

2 164

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Valutakursdifferenser

-1 995
-90
0

-1 821
-172
-2

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 085

-1 995

226

169

Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa

Bokfört värde
2017
20 220

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

404
1 019
1 423

199
961
1 160

0
70
70

0
74
74

Aktiekapitalet bestod per 2018-12-31 av 6 808 620 aktier, kvotvärde 0,1kr.

Not 17
Uppskjutna skatter
Koncernen

2017

16 685
2 255
-18 940
0

16 443
242
0
16 685

20 220
18 940
-18 940
20 220

20 220
0
0
20 220

Waystream Holding AB (publ) Årsredovisning 2018

2018
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Moderbolaget
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Kapitalandel
100%
100%

Not 16
Aktiekapital

Not 14
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag
Ingående balans
Ökning av andelar i dotterföretag
Resultat från andelar i dotterförertag
Redovisat värde vid årets slut

Bokfört värde
2018
20 220

Koncernen
Koncernen

Fordringar hos koncernföretag
Ingående balans
Tillkommande fordringar
Fordran omvandlad till aktieägartillskott
Redovisat värde vid årets slut

Antal
aktier/andelar
100 000

Röstandel
100%

Säte
Kista
Shanghai

Not 15
Förutbetalda kostnader

Not 13
Inventarier, verktyg och installationer

Redovisat värde vid årets slut

Org nr
556887-8762
310115400288582

Moderbolaget

Uppskjuten skattefordran

2018

2017

2018

2017

Outnyttjade underskottsavdrag

7 565

1 485

1 475

1 485

Uppskjuten skattefordran som redovisas
i balansen

7 565

1 485

1 475

1 485

Koncernen
Uppskjuten skattefordran

2018

2017

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete

0

0

Obeskattade reserver
Uppskjuten skatteskuld som redovisas
i balansen

0

292

0

292
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I Koncernen finns ett underskott på 35 931 tkr, varav 7 161 tkr ligger i moderbolaget.
Underskottet har i sin helhet beaktats vid beräkning av den uppskjutna skattefordran.			

Not 21
Checkräkningskredit och fakturabelåningskredit

Uppskjuten skattefordran beräknas kunna utnyttjas enligt följande:			

Skattesats 21,4%
Skattesats 21,4%
Skattesats 20,6%
Skattesats 20,6%
Summa uppskjuten skatt

2019
2020
2021
2022

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

1 747
1 712
3 123
983
7 565

0
0
1 475
0
1 475

Beviljad kredit, checkräkning
Utnyttjad kredit, checkräkning

6 000
4 730

6 000
4 986

Beviljad kredit, fakturabelåning*
Utnyttjad kredit, fakturabelåning*

2 000
1996

2000
404

Not 22
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Produktgarantier

Ersättn. till anställda

Summa

Ingående saldo 2017-01-01
Återfört outnyttjat belopp
Utgående balans 2017-12-31

65
-46
19

660
-660
0

725
-706
19

Ingående saldo 2018-01-01
Återför outnyttjat belopp
Utgående balans 2018-12-31

19
0
19

0
0
0

19
0
19

Koncernen

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

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.

2018

2017

2018

2017

2 818
673
556
1 441
1 297
6 785

2 332
684
418
651
1 989
6 074

0
159
394
1 370
723
2 646

0
100
67
115
1 420
1 702

Koncernen
Avseende skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar
Fakturafordran för fakturabelåning
Summa ställda säkerheter

2017

1000

2000

Not 20
Skulder som avser fler poster
Koncernen
Ett banklån om 2 000 000 redovisas under följande poster i balansräkningen

2018

2017

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

1 000

2 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

1 000

1 000

Summa

2 000

3 000
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Koncernen

Skulder som förfaller ett till fem år från balansdagen

Moderbolaget

Not 23
Ställda säkerheter

Not 19
Långfristiga skulder

44

2017

*Skuld fakturabelåning klassificeras som skuldkreditinstitut

Not 18
Övriga avsättningar
Koncernen

2018

2018

2017

17 450
1 996
19 446

17 450
404
17 854

Not 24
Eventualförpliktelser
Koncernen

Garantiförbindelser
Summa eventualförpliktelser

2018

2017

600
600

210
210

45

Styrelsens underskrifter

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

Kista 2019-

Koncernen

Av- och nedskrivningar
Utrangering
Avsättningar
Valutakursdifferenser
Summa justeringar

2018

2017

30 106
0
-292
26
29 840

13 702
2 645
-706
-28
15 613

Not 26
Väsentliga händelser efter balansdagen

Peter Kopelman
Styrelsens Ordförande

Susanne Torrbacka
tf Verkställande Direktör

Johnny Hedlund
Ledamot

Stefan Tegenfalk
Ledamot

Linda Swärd
Ledamot

Heléne Köhler
Ledamot
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Waystream får uppföljningsorder från danska Energi Fyn och norska Homenet, de båda har valt att
fortsätta sin utbyggnad med våra ASR6000.

Mats Svärdh
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits 2019Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling
Auktoriserad Revisor
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lande 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 misstag.

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

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.

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Waystream Holding AB (publ)
för år 2018. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 14-47 i detta dokument.

Revisorns ansvar

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 2018 och av dessas finansiella resultat och koncernens kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

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
misstag, 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 misstag 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.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och koncernen.

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.

Grund för uttalanden

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkstäl-
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Waystream Holding AB (publ) Årsredovisning 2018

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.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Revisorns ansvar

Uttalanden

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:

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 2018 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.

•

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.

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.

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.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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.

Stockholm den 29 april 2019
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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.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling
Auktoriserad revisor

51

