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VD har ordet
Vi gick starkt in i 2019 med goda organisatoriska
förutsättningar och förväntansfulla inför att
kunna presentera vår nya produktportfölj som
var under utveckling. Vid sommarens början
kunde vi så äntligen lansera den nya ASR 8000
och MS7000-serien med access-switchar. Med
de nya produkterna ökar vi hastigheten – upp
till 10Gbit/s – och fördubblar portdensiteten per
enhet. Det innebär att stadsnät nu kan bygga mer
effektivt och samtidigt erbjuda bredbandshastighet på upp till 10Gbit/sek per sekund, vilket är
mellan tio och hundra gånger snabbare än det
som erbjuds idag. ASR 8000 är framtagen för den
nordeuropeiska, mogna, bredbandsmarknaden
med höga krav på hastighet och funktion i nät
och tjänster. Först ut att testa de nya produkterna
var Affärsverken i Karlskrona som siktar på att
blir världens snabbaste stadsnät med hjälp av
Waystreams utrustning.

Hela den nya produktportföljen med ASR8000
och MS7000 har tagits väl emot på marknader
också utanför Sverige. I Danmark avslutade vi
året med ett stort ramavtal gällande ASR8048.
Leveranserna kommer ske under 2020. Med
MS7000 har vi en produkt som väl lämpar sig för
den tyska marknaden. Genom högre densitet och
bättre temperaturtålighet möter vi viktiga behov
utifrån hur stadsnäten bygger där.
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Vi avslutade året med all-time-high och stängde
böckerna med det bästa kvartalsresultatet någonsin
i Waystreams historia. Dock är vi försiktiga med
att låta champagnekorkarna slå i taket eftersom vi
vet att i vissa kvartal får vi så och i andra skörda.
För ett innovativt teknikbolag är det viktigt att
hålla balansen mellan investeringar i produktutveckling och satsningar på försäljning. Den
balansen har vi hittat.
När vi blickar mot framtiden ser vi bland annat
potentialen i Artificiell Intelligens (AI) som ett
stödverktyg för drift av stadsnät. Med hjälp av AI
kan stora mängder information analyseras för att
till exempel förbättra nätdiagnostik. Det är anledningen till att vi under året introducerade telemetri-funktionen för att kunna skapa de datamängder som ger en fördjupad insikt i hur nät och
tjänster presterar så de snabbare kan identifiera
potentiella hot eller åtgärda mer komplicerade
fel som skapar störningar för användarna i nätet.
Denna typ av förbättringar illustrerar väl att vi
alltid ämnar uppfylla våra löften att det ska vare
enkelt och bra att vara kund hos Waystream.
Våra produkter ska vara innovativa, tillförlitliga,
användarvänliga, stabila och säkra. Den positiva
utgången av 2019 är det bästa kvittot vi kan få.
Jag tackar befintliga kunder för fortsatt förtroende
och välkomnar nya som valde att fortsätta bredbandsresan med våra produkter.
Susanne Torrbacka
Tf. vd
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Sedan lanseringen har affärerna fortsatt. En
anledning är att tjänsterna på Internet kräver
allt mer bredband. TV och video kräver bra
bildkvalitet och med högre upplösning behövs
hög bandbredd. När allt fler tjänster flyttar över
till appar i molnet påverkar bandbredden hur
responsiva och bra de upplevs. Går det segt att
ladda en sida, genomföra ett köp eller starta ett
spel tycker konsumenterna att tjänsten är dålig.
Stadsnäten vill leverera det bästa till sina invånare
och företagare och Waystreams nya produkter ses
som ett mycket bra val.

Som ett resultat har vi tagit ett antal stora nya
affärer. Att fokusera på Europamarknaden visade
sig vara rätt väg att gå.
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Vi arbetar ständigt för att vara
en del av en helhetslösning
särskilt som beslutsprocesserna
är årslånga.
Susanne Torrbacka
Tf VD
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Marknad

Flexibel affärsmodell skapar nya affärer
uppgraderingar och produktutbyte som genererar affärer. På andra marknader befinner man
sig i en större grad av nyutbyggnad och etableringstakten ser annorlunda ut. Därför är vi måna
om att i ett tidigt skede vara synliga som det
bästa alternativet i konkurrens med mer lokalt
kända företag. Under året har vi intensifierat
vårt partnersamarbete på bland annat den tyska
marknaden. Vi är med i ett tidigt skede när hela
städer planerar sin fiberutbyggnad, vilket inte
sällan är processer som tar 5–8 år. Vi deltar också
i relevanta mässor och events.
Vår erfarenhet från den svenska fiberutbyggnaden är välkommen då man på dessa marknader
befinner sig i ett tidigare stadium av utbyggnad.
Under året har vi målinriktat konsoliderat vår närvaro genom partner med djupare lokal kännedom
och genom lokala systemintegratörer i Tyskland.
Den tyska marknaden skiljer sig från den svenska
såtillvida att man där investerar i hela koncept
och vi behöver därför säkerställa att vi är med
som en del av en paketlösning i ett tidigt skede.
Den slovenska, österrikiska och norditalienska
marknaden är mer lik den svenska nätverksstrukturen och där har vi också ökat vår försäljning.

Lika men ändå olika mognadsgrad

Hög hastighet i nät och utbyggnad

Våra marknader är olika mogna i fråga om fiberutbyggnad och i Sverige är det framförallt

I Sverige står stadsnät, ofta offentligt ägda, för
en stor del av fiberinfrastrukturen och vi ligger
som nation långt fram i utbyggnad av fiber till
hushåll och fastigheter. I storstäderna är utbyggnaden klar och sett till hela landet har numera 80
procent av svenskarna bra tillgång till fiber och
snabba tjänster via bredband. Nu gäller det för
marknadens aktörer att jobba på ända in i kaklet
så att alla medborgare ges möjlighet att ta del
av den revolution av tjänster och möjligheter det
digitala samhället skapar, var de än bor. Många
nya arbetssätt och industrier är helt beroende av
produkter som ger snabba, säkra och inte minst
stabila nät. Waystreams främsta kunder i Sve-

Waystream uppfyllde alla kriterier...
Vi måste bygga en infrastruktur för alla
typer av tjänster som möter framtidens
behov i vår region. Waystream är rätt
val för det.
Jan Lindqvist
Stadsnätansvarig på Affärsverken i Karlskrona
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Waystreams kunder är de som bygger fibernätverk och tillhandahåller den infrastruktur som
möjliggör innovationen inom det digitala samhället. I Sverige är en typisk Waystream-kund
ett stadsnät. Stadsnäten levererar tjänster och
kommunikation till sina användare och invånare.
I närmare 20 år har våra produkter använts till
att leverera fiber-to-the-home (FTTH-nätverk)
och vi är idag en väletablerad och viktig del av
FTTH-framgången i Sverige och Norden. Publika
och privata tjänster levereras till våra kontor
och våra hem via utrustning från Waystream.
Fiber ger i princip obegränsade möjligheter till
att addera nya tjänster men för att tjänsterna
ska fungera behöver den aktiva utrustningen,
routrarna och switcharna som Waystream tillhandahåller, vara stabila, tillförlitliga och säkra.
Bland annat funktionerna i våra produkter har
möjliggjort den digitalisering av samhället som
vi ser idag med innovationer inom e-hälsa,
e-handel, smarta hem, sakernas Internet och
Virtual reality. Runt hörnet väntar spännande
tekniker som artificiell intelligens (AI) och 5G
som även de bygger på fiberinfrastrukturen och
digitala tjänster
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rige, stadsnäten, kommer fortsätta att investera
miljardbelopp i fiberutbyggnad och vi har redan
en bra etablerad marknad med välfungerande relationer till stadsnäten. I Danmark är fibernät den
snabbast växande bredbandsteknologin och sedan 2013 har det totala antalet bredbandsabonnenter via fiber stigit med nästan 25 % i landet.
Liknande utveckling ser vi i ett antal andra länder.

bare takt att gå över till de nya produkterna
ASR8000 och MS7000 för sin fortsatta utbyggnad och flera kunder har också initierat projekt
för uppgradering av äldre utrustning. Flera
sådana affärer har meddelats under årets sista
hälft och idag representerar lagda order och
avtal förmodligen världens största utbyggnad av
10Gbit/s bredbandsnät. Över 25 000 kundanslutningar i Norden kommer under 2020 vara

Svensk erfarenhet bidrar till europeisk
utbyggnad

anslutna där denna höga hastighet kan uppnås.
För 25–30 år sedan kunde en typisk hårddisk
vara på 50Mbyte. Med den hastighet vi nu
levererar skulle det ta mindre än en halv sekund
att fylla en sådan hårddisk. En långfilm med hög
kvalitet kan laddas hem på mindre än en minut.
Möjligheterna detta skapar för samhällsutvecklingen är svindlande.

Det är ingen överdrift att påtala vår långa erfarenhet av bredbandsutbyggnad. Vi har nyckelpersoner i företaget som har varit med från starten av
fiberutbyggnaden i Sverige, kring millennieskiftet,
när visionerna om ett nationellt fibernät presenterades och som lagt viktiga grundstenar genom
tekniska lösningar för att möjliggöra de öppna
stadsnät vi nu har i Sverige. Idag är visionen om
nationell fiberutbyggnad en realitet och det är
Waystream som starkt bidragit till denna utveckling. Tack vare de öppna näten skapas nya sätt att
bo och arbeta och en rörlighet med nya affärsmöjligheter till gagn för alla samhällsmedborgare.
Genom snabbt bredband är distansarbete idag
efterfrågat både av arbetsgivare och arbetstagare
samtidigt som det också innebär klimatnytta när
färre jobbresor behövs.

Svindlande nya höjder
Vår nya portfölj med snabbare switchar och
routrar har tagits emot väl. De första installationerna i fält är nu igång och vi befinner oss
i olika stadier av testning och utvärdering hos
flera kunder. Befintliga kunder väljer i allt snab-

Med telemetri blir nätet smartare
Traditionell, passiv övervakning av länkar och
utrustning är numera inte tillräckligt för att
avgöra att allt kritisk infrastruktur fungerar
som den ska. Stadsnätsoperatörer behöver
en djupare inblick i hur nätet mår. Under året
har vi adderat telemetrifunktion i våra accessswitchar vilket skapar en unik möjlighet att få
ut diagnostik och statusinformation från våra
produkter. Detta är viktigt eftersom känsligheten för störningar är en risk med samhällets
digitalisering. Med telemetrifunktionen kan vi
hjälpa driftorganisationer att bli mer proaktiva
och minska konsekvensen av störningar och det
leder till stabilare och mer tillförlitligt nät som
kunder och användare kan förlita sig på.
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Våra produkter
Waystream har en omfattande produktportfölj inom fiberaccessområdet. Erbjudandet utgörs av accesswitchar och aggregationsswitchar, 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.

ASR8000

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 och aggregeringsswitch med 10Gbit/s på
alla portar. BNG funktion, kvalitetsmätning av tjänster
och modeller för utökat temperaturintervall.

MPC480

MS4000

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

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.
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ASR6000

MS7000

Optiska moduler

Accesswitch för snabba stadsnät med funktioner för
kvalitetsmätning av tjänster och modeller för utökat
temperaturintervall.

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.

Mindre hälsoskadliga kemikalier
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.

Flexibla lösningar passar många tillämpningar
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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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Miljö och hållbarhet
Hållbart företagande – ja tack!

Vi är övertygade om att hållbart företagande är avgörande för hur väl företag lyckas i dagens affärsliv. Intressenter i vår omvärld ställer allt tydligare
krav på att företag uppträder etiskt korrekt och
miljömässigt klokt. Hållbarhetsfrågor har blivit en
allt viktigare del av ett investeringsbeslut.

Hållbarhetsarbete
I vårt miljöarbete ser vi till hela värdekedjan för
våra produkter, från utveckling och produktion till
transporter och användning. Ett område där vi gör
skillnad är elförbrukningen som våra produkter står
för genom våra strömsnåla optiska moduler. Under
året introducerade vi fler strömsnåla optiska moduler, vilka ger en faktisk minskning av kundernas
elförbrukning. Ju mer elproduktionen är beroende
av fossila bränslen, desto större avtryck ger en
sänkt förbrukning för miljön och klimatpåverkan.
I länder där till exempel kolkraft används i stor
utsträckning (t.ex Tyskland), blir effekten markant.
Vi är också stolta över att vara den första leverantören inom vårt segment som uppfyller lagens
intention att minska förekomsten av hälsoskadliga kemikalier i hemelektronik. I faktiska termer
innebär det att vi minskat mängden brom, klor och
fosfor i våra produkter. Våra kunder kan med gott
samvete investera i bredbandsutbyggnad när de
använder vår utrustning.

Waystreams produkter har närmare dubbelt så
lång ekonomisk livstid som jämförbara produkter
inom it-industrin, vilket också är positivt för miljön
då det reducerar resursutnyttjandet. I vår egen
verksamhet arbetar vi bland annat för att ta hand
om det avfall som genereras genom att återanvända och återvinna material, se över om vi kan
göra förbättringar i kontorsmiljöerna och kontinuerligt utvärdera vårt arbetssätt så det minskar en
negativ miljöpåverkan. Vi lever som vi lär och drar
nytta av snabbt bredband och digitala vägar, bland
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Socialt ansvarstagande och etik
Inget företag vill drabbas av att leverantörer eller
andra i dess omvärld brister i sitt sociala ansvarstagande. För att säkra upp mot detta har vi ett nära
samarbete med och goda insikter om våra leverantörer och kunder på alla marknader där vi verkar.
Vi är också medvetna om att nya generationer av
medarbetare har allt större krav på sina arbetsgivare om att agera socialt och etiskt korrekt.
Människor vill arbeta på företag där de kan känna
sig stolta. Waystreams uppförandekod syftar till att
sammanfatta koncernens etiska riktlinjer. Uppförandekoden innefattar riktlinjer för hur förordningar
och lagar ska följas, hur individens rättigheter
ska säkras samt regler mot korruption och etiska
affärsregler. Uppförandekoden ska betona de
grundläggande principer enligt vilka Waystream
bedriver sin verksamhet och hanterar relationer
till medarbetare, affärspartner, kunder och andra
intressenter.

Delaktighet
På Waystream ger vi stort eget ansvar och har tillit
som ledord. Varje enhet inom företaget ansvarar
för att kontinuerligt delge medarbetare och kollegor information om egen och övrig verksamhet
inom koncernen. Ledningens ambition är att skapa
delaktighet genom att uppmuntra initiativ som
kan påverka utvecklingen av företaget och det
gemensamma bästa. Ledningen skapar fysiska
och digitala ramar som säkerställer att alla kan
komma till tals. Vi lyssnar aktivt på förslag, frågor
och synpunkter från alla oavsett befattning. Varje
medarbetare ska känna sig sedd och delaktig i
företagets utveckling.
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Miljö

annat för distansarbete. Vi förlägger så ofta som
möjligt möten till digitala plattformar vilket minskar
behovet av resande och därav samhällsskadliga
koldioxidutsläpp.
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Alla företag behöver se över hur de
kan minska sina klimatutsläpp.
Lågenergi-SFP från Waystream är
ett snabbt och enkelt sätt att minska
utsläppen från aktiv utrustning i företagsnät, datacenter eller stadsnät för
bredband. De sänkta kostnaderna går
att avläsa direkt på elräkningen och
ger dessutom stora miljövinster då
kopplingen mellan elproduktion och
växthusgaser är så tydlig.
Fredrik Nyman
Produktchef Waystream
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Aktien
Kursutveckling 2019

Antal aktier

Under året har aktien fluktuerat mellan 5,46 SEK
som högst den 11 april och 2,68 SEK som lägst
den 4 oktober. Stängningskursen vid årets slut
var 4,22 SEK.

Antal aktier i bolaget uppgick till 7 798 828 per
den 31 december 2019 (en röst per aktie).

Ägarförhållanden
Antalet aktieägare i bolaget var 553 per den 31
december 2019. De 10 största ägarnas andel
uppgick till 77,78 (82,75) % av kapitalet och
rösterna.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för
verksamhetsåret 2019. Eventuella vinstmedel
ska i första hand återinvesteras i rörelsen för att
möjliggöra en fortsatt affärsutveckling av
koncernen och därigenom skapa omsättningsoch resultattillväxt.

De största aktieägarna per 31december 2019
Ägare

Andel av kapital och
röster, %

1 339 269
927 289
778 888
742 158
736 721
622 985
329 644
225 321
208 000
155 821
6 066 096
1 732 732
7 798 828

17,17%
11,89%
9,99%
9,52%
9,45%
7,99%
4,23%
2,89%
2,67%
2,00%
77,78%
22,22%
100,00%

Waystream Holding AB (publ) Årsredovisning 2019

Fiber Access NP Management Intressenter AB
Severin Invest AB
Robert Idegren Holding AB
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Dahltec AB
Försäkringsbolaget Avanza pension
MH Köhler Invest AB
Stefan Tegenfalk Invest AB
Ulti AB
Pandy, Rustan
Totalt tio största ägarna
Övriga aktieägare
TOTALT

Antal Aktier
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för
Waystream Holding AB (publ.), org. nr. 556904-6476,
med säte i Kista avger härmed årsredovisning
och koncernredovisning för räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31. Alla belopp redovisas,
om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten
Waystream utvecklar nätverksprodukter för
kommunikation över fiber som är tillförlitliga, enkla
att drifta och som levererar fantastiska tjänster.
Detta gör det möjligt för våra kunder att bygga
näten snabbare, mer robusta och med bättre
avkastning och mer nöjda användare. Waystream
grundades 2001 med visionen att främja ett globalt
kommunikationsnät som kopplar samman
människor, därför att kommunikation skapar
utveckling och innovation som gör världen bättre.

Väsentliga händelser under året
Vi inledde året med en miljonorder från Energi Fyn
Bredbånd som valde att fortsätta sin expansion
med vår accessutrusning och tillhörande optiska
moduler. Den norska operatören Homenet, som
levererar fiberbaserat bredband till 60 000 privatkunder i Norge, fortsatte sin utbyggnad genom att
beställa ytterligare 6 000 portar accessutrustning
från oss.
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I augusti påbörjade vi processen med att genomföra en nyemission. Syftet med företrädesemissionen
var att stärka balansräkningen, förbättra leveranskapaciteten, möjliggöra produktanpassningar och
investera i Waystreams framtida tillväxt exempelvis
genom marknadsföring på den potentiellt mycket
stora europeiska tillväxtmarknaden. Teckningstiden för deltagande i nyemissionen avslutades den
17 september 2019 och resulterade i att nyemissionen tecknades till 48,48 procent, ett resultat vi var
nöjda med.
I oktober introducerade vi en ny serie lågenergiSFP för nätverksutrustning med 10Gbit/s hastighet.
Lågenergi-SFP hjälper företag och operatörer att
snabbt och enkelt minska sina klimatutsläpp, en
viktig egenskap eftersom vi är måna om hållbara
lösningar och minimalt klimatavtryck. Reducerad
elförbrukning innebär också mindre värmeutveckling vilket kan ge en dubbel besparing om aktiv
kylning av utrustning används.
Senare i oktober valde Affärsverken att beställa
ca 7 500 portar 10Gbit/s med den nya ASR8000
switchen och blir därmed ett av de första bredbandsnäten i Europa att kunna leverera 10 Gbit/stjänster i stor skala.
I november följde beställningar från Karlshamn
Energi och Miljöteknik i Ronneby rörande ASR8000
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I början av juni lanserade vi en ny portfölj accessprodukter. Flaggskeppet är ASR8000-switchen,
som möjliggör att skapa världens snabbaste
stadsnät. De nya switcharna möjliggör bredbandshastighet på upp till 10Gbit/s per användare vilket
är mellan tio och hundra gånger snabbare än de
tjänster som erbjuds idag. Det ger möjlighet till
snabbare Internet, högre upplösning på teven och
mer responsiva tjänster för hushållen och dess
användare. Först ut att testa de nya switcharna var
vår befintliga kund Affärsverken i Karlskrona som
driver flera stadsnät i Blekinge.

Mitt i högsommaren i juli valde den tyska
nätoperatören Stadtwerke Barmstedt Waystreams
MS4326 access-switch för ett nytt projekt i kommunen Barmstedt. Det var den första installationen
av Waystreams lösning i tyska delstaten Schleswig-Holstein där en snabb utbyggnad av fiber till
hemmen pågår och, som vi ser det, en mycket
lovande marknad. Produkten kommer att användas för nybyggnationer där Stadtwerke Barmstedt
bygger och driver nät för sina kunder, till exempel
bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

för uppgraderingar och utbyggnad. November var
också månaden då vi lanserade telemetrifunktion
i våra accessprodukter. Telemetri gör det möjligt
för operatörer och stadsnät att få en bättre inblick
i nätets funktion och underlättar för operatörer
att identifiera olika typer av problem som kan
påverka kvalitén för tjänster i nätet.
I december tecknade vi ramavtal med en stor
dansk operatör om utbyte av utrustning från en
annan leverantör för uppgradering av 15,000
kundanslutningar med vår nya ASR8048.

Finansiella kommentarer
Intäkter
Koncernens nettoomsättning för 2019 uppgick
till 65 662 (70 009) tkr, en minskning med 6 %
jämfört med föregående år. Försäljningen i Sverige
står för 62 (46) % av den totala omsättningen. Våra
nordiska grannar står för 30 (45) % och omsättningen
utanför Norden står för 8 (9) %.
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Bruttomarginal
Bruttomarginalen är 55 (50) %. Förändring i
marginal beror främst på att försäljningen av
produkter med god marginal har ökat jämfört
med samma period föregående år.
Resultatkommentarer
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, för
perioden uppgick till 14 009 (-859) tkr.
Kostnaderna har minskat med 23% jämfört med
föregående år. I resultatet för 2018 ligger ett
avgångsvederlag på 1 734 tkr. Rörelseresultatet
uppgick till 9 735 (-30 965) tkr. Resultat före skatt
uppgick till 9 221 (-31 235) tkr. Resultat per aktie
uppgick till 1,0 (-3,7) kr.

I 2018 års siffra ligger en extra nedskrivning av det
balanserade värdet av
anläggningstillgångarna med 20 937 tkr.
Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten
2019 uppgick till 11 563 (3 378) tkr, årets kassaflöde uppgår till 3 930 (-1 269) tkr. Förbättringen i
kassaflöde förklaras med främst ett bättre resultat. Investeringarna är främst produktutveckling.
Finansiering är förändring av nyttjande av krediter
samt nyemissionslikvid.
Eget kapital för koncernen uppgick per 31
december 2019 till 26 205 (16 325) tkr. Kassa
och bank uppgick till 5807 (1 859) tkr, beviljad
checkkredit 6 000 (6 000) tkr, beviljad factoringkredit 2 000 (2 000) tkr, utnyttjade krediter 6 054
(6 726) tkr samt lån 3 000 (4 000) tkr.
Den finansiering bolaget har bedöms i nuläget vara
tillräcklig för verksamheten.
Forskning och Utveckling
Under 2019 lanserade vi i enlighet med våra planer
en ny switchplattform för fiberaccessnät och ett
antal produkter baserade på denna plattform.
Vår nya ASR8000-switch utgör flaggskeppet
i produktfamiljen och ger möjlighet till upp till
10Gbit/s-tjänster till slutkund.
Vi har också introducerat en så kallad telemetrifunktion i våra produkter vilken ger möjlighet till
utökad insamling av driftsparametrar. Informationen
kan till exempel användas för förebyggande underhåll
eller förbättrad nätstyrning. Under 2020 planerar vi
att introducera fler produktvarianter och utökad
mjukvarufunktionalitet.

Investeringar, av- och nedskrivningar
Under 2019 har vi investerat 8 744 (4 748) tkr i produktutveckling, aktiverat arbete. Av- och nedskrivningarna
för perioden uppgick till 4 274 (30 106) tkr.
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Händelser efter räkenskapsårets utgång
Vi inledde glädjande januari med en mycket stor
order i Danmark, vilket är en följd av det ramavtal vi
ingick i slutet på 2019. Affären innebär en uppgradering av 15 000 kundportar med vår nya switch
ASR8048 som kommer ersätta befintlig utrustning
från en annan leverantör.
I januari genomförde vi en mindre riktad nyemission om 270 935 aktier genom kvittning av lån om
totalt 1 100 000 kronor.
I januari tog vi också en viktig affär genom ett
ramavtal med det tyska energibolaget SÜC GmbH
som lade en första beställning på switchar från vår
MS7000-serie för sin fortsatta utbyggnad av ett
fiberbaserat bredbandsnät i staden Coburg med
omnejd. Affären visar styrkan i bra partnerskap och
hanteras genom Waystreams nya partner KLAR
Kabelschutz.
På grund av Covid-19 fick vi något längre leveranstider från Kina. I mitten av februari var våra
leverantörer igång igen och produktionen har
fungerat bra sedan dess. Nu när Covid-19 har
spridit sig till övriga världen påverkas bolaget
såtillvida att möten hålls via internet och events
och mässor är inställda. Vi fortsätter marknadsföring via digitala kanaler och efterfrågan på våra
produkter är i dagsläget oförändrad.

16
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I februari 2020 valde svenska Årjäng Stadsnät att
uppgradera stadsnätet för cirka 3 000 kunder
med hjälp av vår nya MS7000 switchar för kundanslutningar och vår nya ASR8000 för aggregering av
accessnätet.

17
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Waystream AB är exponerat för ett antal risker
vilka skulle kunna påverka koncernens resultat.
Waystream identifierar och hanterar löpande
bolagets risker. De risker som bedöms ha störst
betydelse för bolaget har nedan klassificerats
som verksamhetsrelaterade, marknadsrelaterade
och finansiella risker.

Verksamhetsrelaterade risker
Kundstruktur
Waystreams produkter och tjänster säljs
huvudsakligen genom 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
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Marknadsrelaterade risker
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.
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
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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.

inom IT-branschen. Waystream är en modern och
inspirerande arbetsplats, organisationen är liten
och det är nära till beslut. Waystreams personalomsättning bedöms ligga i linje med branschens
genomsnitt.

otillräcklig likviditet eller svårighet att uppta
externa lån. Under 2019 har bolaget genomfört
en rad besparingsåtgärder vilket har haft positiv
inverkan på kassaflödet. 2019 års kassapåverkande rörelseresultat är positivt. Bolaget har
även genomfört en nyemission som stärkt
kassan med 3 MSEK.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter för 2019 uppgick till
2 820 (6 639) tkr, och utgörs till 100 % av
ersättning för tjänster från bolaget till koncernen.
Resultat före skatt uppgick till -680 (-19 419) tkr.
I 2018 års siffra ligger ett aktieägartillskott
som är gjort till dotterbolaget för att täcka en
kapitalbrist. Moderbolaget har 1 (2) anställda.
Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer
avviker inte väsentligt från koncernens.
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Valutarisk
Med valutarisk avses transaktionsrisk vid köp
och försäljning av varor och tjänster i annan valuta än verksamhetsbolagets.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. 56 (53) % 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 2019 års
resultatpåverkan varit 0,1 MSEK lägre/högre.
Motsvarande förhållande mot EUR är en
resultatpåverkan med 0,3 MSEK.

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 kreditprövas
kunderna kontinuerligt.
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Förslag till vinstdisposition
Följande medel står till moderbolagets förfogande 2019
Balanserat resultat
Årets resultat
Överkursfond
Kronor

-12 012 465
-546 929
33 827 180
21 267 786

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att 21 267 786 kr balanseras i ny räkning

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

2019

2018

2017

2016

2015

65 662
-6%
14 009
9 735
15%
7 054
1,0
53 676
49%
16

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

80 198
34%
4 126
-9 576
-12%
-7 656
-1,1
65 444
40%
24

60 003
6%
8 721
27
0%
-519
-0,1
76 167
40%
26

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

EBITDA - Resultat före skatt, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar.
Rörelsemarginal - Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning.
Resultat per aktie - Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.
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Resultaträkning - koncernen
Räkenskapsåret
Belopp i tkr

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

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

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

65 662
8 744
74 406

70 009
4 748
74 757

-29 498
-13 180
-17 553
-4 274

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

-166
-64 671
9 735

-173
-105 722
-30 965

19
-533
-514
9 221

5
-275
-270
-31 235

-2 167
7 054

6 293
-24 942
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Skatt på årets resultat
Årets resultat

2019
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Balansräkning - koncernen
Per 31 december
Not

2019

2018

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

9
10
11
12

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

2 888
12
16 406
895
20 201

3 906
28
6 844
4 873
15 651

13

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

146
146

226
226

17

5 486
5 486
25 833

7 565
7 565
23 442

4 461

6 294

16 086
140
1 349
17 575

7 435
81
1 423
8 939

5 807

1 859

27 843
53 676

17 092
40 534

Belopp i tkr
Tillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

15
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

Per 31 december
Not

2019

2018

16

780
45 601
-20 176
26 205

681
42 917
-27 273
16 325

18

40
40

19
19

19,20

0
0

1 000
1 000

20,21
21

2 938
4 116
10 722
48
4 339
5 268
27 431

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

53 676

40 534

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring i eget kapital - koncernen
Annat eget kapital

Belopp i tkr
Eget kapital 2018-01-01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Ack
valutakursdiff

Balanserad
vinst mm

Totalt eget
kapital

681

42 917

304

-2 701

41 201

-24 942

-24 942

63

3

66

367

-27 640

16 325

7 054

7 054

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

681

42 917

99

2 684

Årets resultat
Nyemission
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag
Eget kapital 2019-12-31

2 783
43

780

45 601

410

43
-20 586

26 205
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Kassaflödesanalys - koncernen
Räkenskapsåret
Belopp i tkr

Not

2019

2018

25

9 734
4 320

-30 965
29 840

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

19
-533
-127

5
-275
61

13 413

-1 334

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

1 833
-8 636
4 953
11 563

547
4 091
74
3 378

0
-8 744
0
-8 744

-147
-4 836
0
-4 983

-614
-58
2 783
-1 000

-256
1 592
0
-1 000

1 111

336

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Förändring av checkräkningskredit
Förändring factoringkredit
Nyemission
Amortering av lån/upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

13
10,11,12
11

3 930

-1 269

1 859

3 088

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

18
5 807

40
1 859
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Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
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Resultaträkning - moderbolaget
Räkenskapsåret
Belopp i tkr

Not

2019

2018

2 820
2 820

6 639
6 639

-676
-2 590
-13

-1 448
-5 898
-13

-3 279
-459

-7 359
-720

14
7

0
5
-226
-221
-680

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

8

133
-547

-9
-19 428

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
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Balansräkning - moderbolaget
Per 31 december
Not

2019

2018

10

10
10

22
22

20 220
1 697
21 917

20 220
1 475
21 695

21 927

21 717

1 020
75
97
1 192

2 768
23
70
2 861

Kassa och bank

1 794

249

Summa omsättningstillgångar

2 986

3 110

24 913

24 827

Belopp i tkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent och licenser

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran

14
17

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning - moderbolaget
Belopp i tkr

Per 31 december
Not

2019

2018

16

780
780

681
681

33 827
-12 012
-547
21 268

31 143
7 416
-19 428
19 131

22 048

19 812

95
0
2 181
589
2 865

0
2
2 367
2 646
5 015

24 913

24 827

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

22
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Förändring i eget kapital - moderbolaget
Bundet eget kapital
Belopp i tkr
Eget kapital 2018-01-01

Aktiekapital

Övrigt fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

681

38 559

39 240

-19 428

-19 428

681

19 131

19 812

99

2684
-547

2 783
-547

780

21 268

22 048

Årets resultat
Eget kapital 2018-12-31
Nyemission
Årets resultat
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Eget kapital 2019-12-31

Fritt eget kapital
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Noter
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3)
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört
med föregående år.
Koncernförhållanden
Waystream Holding AB (publ) är moderbolag till
Waystream AB, 556887-8762 med säte i Kista,
som i sin tur är moderbolag till Waystream
Shanghai Co., Ltd, med säte i Shanghai.

förvärvade företagets intäkter och kostnader,
identifierbara tillgångar och skulder. Goodwill
utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade
identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället
och anskaffningsvärdet inklusive värdet av
minoritetsintresset, och värderas initialt till
anskaffningsvärdet. Mellanhavanden mellan
koncernföretag elimineras i sin helhet.
Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Vid konsolideringen
omräknas posterna i dessa företags balans- och
resultaträkningar till balansdagskurs respektive
årets genomsnittskurs. De valutakursdifferenser
som uppkommer redovisas i ackumulerade
valutakursdifferenser i koncernens eget kapital.
Utländsk valuta
När valutasäkring inte tillämpas, värderas
monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk
valuta till balansdagens avistakurs. Transaktioner
i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

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

Intäktsredovisning
Koncernens intäkter består av varuförsäljning,
supportförsäljning och tjänsteuppdrag. Varuförsäljning redovisas till verkligt värde av vad
företaget fått eller kommer att få. Det innebär att
företaget redovisar intäkten till nominellt värde
(fakturabelopp) om företaget får betalt i likvida
medel direkt vid leverans. Avdrag görs för
lämnade rabatter. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker
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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.
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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.

som är förknippade med ägandet av varan har
överförts till köparen.
Tjänsteuppdrag redovisas enligt K3 23.26 där
en intäkt från ett tjänsteuppdrag med obestämt
antal aktiviteter under en bestämd tidsperiod ska
redovisas linjärt över tidsperioden om inte någon
annan metod bättre återspeglar färdigställandegraden. Vi periodiserar intäkten över perioden
som supportavtalet gäller.
Ränta
Ränta redovisas som intäkt enligt den s k effektivräntemetoden
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Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring
och underhåll, redovisas som kostnad linjärt
över leasingperioden.
Ersättning till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av
ersättningar som företaget lämnar till de
anställda. Koncernens ersättningar innefattar
bland annat löner, betald semester, betald
frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad
anställning (pensioner). Redovisning sker i takt
med intjänandet. Ersättningar till anställda efter
avslutad anställning avser avgiftsbestämda
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer
klassificeras planer där fastställda avgifter
betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig
legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Företaget har inga
förmånsbestämda pensionsplaner eller övriga
långfristiga ersättningar till anställda.
Koncernen har endast avgiftsbestämda
pensionsplaner. Utgiften för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period
de anställda utför de tjänster som ligger till grund

för förpliktelsen.
Kvittning av finansiell fordran
och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld
kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt
föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av
tillgången och reglering av skulden avses ske.
Inkomstskatter					
Redovisade skattekostnader inkluderar
aktuella inkomstskatter och uppskjuten skatt
som uppkommit till följd av temporära skillnader
mellan redovisade och skattemässiga värden
på tillgångar och skulder, beräknade i
enlighet med balansräkningsmetoden.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att
avdragen kan avräknas mot överskott vid
framtida beskattning. Uppskjutna skattekostnader och intäkter till följd av temporära
skillnader som uppstått under perioden
redovisas i resultaträkningen på raden Skatt på
årets resultat. Aktuell skatt, liksom förändringar i
uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen
om inte skatten är hänförlig till en händelse eller
transaktion som redovisas direkt i eget kapital.
I sådana fall redovisas även skatteeffekten i
eget kapital.				
							
Immateriella tillgångar					
Utgifter för forskning och utveckling			
		
Utgifter för forskning, dvs planerat och
systematiskt sökande i syfte att erhålla ny
vetenskaplig eller teknisk kunskap och insikt,
redovisas som kostnad när de uppkommer.
			
Vid redovisning av utgifter för utveckling
tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att
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utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen
redovisas som tillgång när erforderliga
förutsättningar är uppfyllda.
			
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. Anskaffningsvärdet för en internt
upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter
(t ex material och löner)
			
Indirekta tillverkningskostnader som utgör
mer än en oväsentlig del av den sammanlagda
utgiften för tillverkningen och uppgår till mer än ett
obetydligt belopp räknas in i anskaffnings-värdet.
			
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.			

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

Följande avskrivningstid tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar:
Inventarier, verktyg och installationer

Koncern
5 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella
anläggningstillgångar		
Vid varje balansdag bedöms om det finns
någon indikation på att dess tillgångsvärde är
lägre än dess redovisade värde. Om en sådan
indikation finns, beräknas tillgångens
återvinningsvärde. 					
			
Återvinningsvärde är det högsta av verkligt värde
med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde
beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den
löpande verksamheten samt när den avyttras
eller utrangeras.
Den diskonteringsränta som används är före
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Avskrivningar
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens
beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen
redovisas som kostnad i resultaträkningen.		
			

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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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.			
		
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.
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 harinkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först utprincipen.
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)
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
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som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas
till anskaffningsvärde efter avdrag för
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet
ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna
samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från
dotterföretag redovisas som intäkt.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i
enlighet med årsredovisningslagens indelning.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den
uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till
reserverna.

verkliga utfallet kan avvika dessa uppskattningar
och bedömningar.				
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.				
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 2019 är bedömningen
att redovisat värde på dessa produkter
inte överstiger verkligt värde.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. EBITDA: Rörelseresultat exklusive av- och
nedskrivningar utan avdrag för avskrivningar.

Not 2
Uppskattningar och bedömningar
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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
erfarenheter och ett antal andra faktorer, som
under rådande förhållanden anses vara rimliga.
Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som
inte annars framgår tydligt från andra källor. Det

Not 3
Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen

Pwc
Revisionsarvode
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget
Summa

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

278

250

120

100

46
324

65
315

46
166

21
121

Not 4
Operationell leasing - leasingtagare
Koncernen
2019

2018

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

1 683
3 722
5 405

1 931
5 114
7 045

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

2 037

1 927

Framtida minimileasingavgifter avseende icke uppsägningsbara
operationella leasingavtal:

Av leasingavgiften utgör 1 957 (1 694) hyra för lokalkostnader.
Hyresavtalet i Sverige löper ut 2023-03-31.
Avtalet i Shanghai löper ut 2020-01-25.

Not 5
Anställda och personalkostnader
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2019
Medelantal anställda
Medelantal anställda
Dotterbolag Sverige
Dotterbolag Kina
Totalt i dotterbolag
Moderbolaget
Koncernen totalt

Kvinnor
1
0
1
1
2

Män
9
5
14
0
14

2018
Medelantal anställda
Totalt
10
5
15
1
16

2019
Antal på balansdagen
Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Styrelseledamöter
Verkställande direktör och andra ledande
befattningshavare
Totalt i koncernen

Kvinnor
3
0
3
1
4

Män
11
5
16
1
17

Totalt
14
5
19
2
21

2018
Antal på balansdagen

Kvinnor
1

Män
4

Totalt
5

Kvinnor
2

Män
4

Totalt
6

1

1

2

1

2

3
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Personalkostnader
2019

2018

1 815
641
166
2 622

4 395
1 647
588
6 630

0
0
0
0

0
0
0
0

1 049
369
162
1 580

1 464
503
178
2 145

Övriga anställda
Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Summa

9 294
3 072
833
13 199

10 860
3 311
923
15 094

Summa koncernen

17 401

23 869

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

Waystream Holding AB (publ) Årsredovisning 2019

38

2019
Styrelseordförande
Peter Kopelman, fd
Matthias Trygg
Styrelseledamot
Fredrik Grunewald
Johnny Hedlund
Heléne Köhler
Fredrik Lundberg
Mats Svärdh, fd
Linda Swärd, fd
Stefan Tegenfalk, fd
Verkställande direktör
Susanne Torrbacka
Övriga ledande befattningshavare
(1 antal)
Varav från dotterbolag
Summa
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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

Grundlön,
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Pensionskostnad

Övrig
ersättning

Summa

104
175

0
0

0
0

0
0

104
175

29
50
50
29
21
21
21

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
24
0
0
0
0

29
50
74
29
21
21
21

1 277

68

167

0

1 512

1 046
1 046
1 777

68
68
68

178
162
167

0
0
24

1 292
1 276
2 036

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
382

0
0
0

1 642
1 642
3 561

Not 6
Exceptionella kostnader
Koncernen

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

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

0

0

0

0

0
0
0

20 937
1 734
22 671

0
0
0

0
1 734
1 734
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Not 7
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Moderbolaget

Summa
Varav avseende koncernföretag

2019

2018

5
5

255
255

Not 8
Skatt på årets resultat
Koncernen

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Årets skattekostnad
Resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats
(21,40%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Justering underskottsavdrag mot ny
skattesats
Aktivering av tidigare ej aktiverade
underskottsavdrag
Skatteeffekt av schablonränta på
periodiseringsfond
Redovisad skattekostnad

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

0
-2 167
-2 167

-44
6 337
6 293

0
133
133

0
-9
-9

9 221

-9 859

-680

-19 419

-1 973
-186

2 169
36

146
-5

4 272
-4 181

-8
-

-

-8
-

-100
-

-2 167

-2
2 203

133

-9

Not 9
Goodwill
Koncernen
2018

Ingående anskaffningsvärde

10 152

10 152

Utgående anskaffningsvärde

10 152

10 152

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning

-6 246
-1 018

-5 227
-1 019

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 264

-6 246

2 888

3 906

Redovisat värde vid årets slut
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2019

Not 10
Patent och licenser
Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

2 089
2 089

2 089
2 089

62
62

62
62

-2 061
-16
-2 077

-2 044
-17
-2 061

-40
-12
-52

-26
-14
-40

12

28

10

22

Not 11
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
Koncernen
2019

2018

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificering
Utgående anskaffningsvärde

54 800
12 722
67 522

54 800
0
54 800

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar

-21 754
-3 160
-24 914

-13 711
-8 043
-21 754

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivning
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-26 202
0
-26 202

-5 265
-20 937
-26 202

16 406

6 844
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Redovisat värde vid årets slut
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Not 12
Pågående utvecklingsarbeten
Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Under året nedlagda kostnader
Omklassificering
Utgående anskaffningsvärde
Redovisat värde vid årets slut

2019

2018

4 873
8 744
-12 722
895

37
4 836
0
4 873

895

4 873

Not 13
Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
2019

2018

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering

2 311
0

2 164
147

Utgående anskaffningsvärde

2 311

2 311

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Valutakursdifferenser

-2 085
-80
0

-1 995
-90
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 165

-2 085

146

226

Redovisat värde vid årets slut

Not 14
Finansiella anläggningstillgångar
Moderbolaget

Andelar i koncernföretag
Ingående balans
Ökning av andelar i dotterföretag
Resultat från andelar i dotterförertag
Redovisat värde vid årets slut
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2018

0
0
0
0

16 685
2 255
-18 940
0

20 220
0
0
20 220

20 220
18 940
-18 940
20 220
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Fordringar hos koncernföretag
Ingående balans
Tillkommande fordringar
Fordran omvandlad till aktieägartillskott
Redovisat värde vid årets slut

2019

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

Moderbolaget
Waystream AB

Kapitalandel
100%

Org nr
556887-8762
310115400288582

Antal
aktier/andelar
100 000

Röstandel
100%

Säte
Kista
Shanghai

Bokfört värde
2019
20 220

Kapitalandel
100%
100%

Bokfört värde
2018
20 220

Not 15
Förutbetalda kostnader
Koncernen

Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

456
892
1 348

404
1 019
1 423

0
97
97

0
70
70

Not 16
Aktiekapital
Aktiekapitalet bestod per 2019-12-31 av 7 798 828 aktier, kvotvärde 0,1kr.

Not 17
Uppskjutna skatter
Koncernen
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Uppskjuten skattefordran

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

Outnyttjade underskottsavdrag

5 486

7 565

1 697

1 475

Uppskjuten skattefordran som redovisas
i balansen

5 486

7 565

1 697

1 475
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I Koncernen finns ett underskott på 26 260 tkr, varav 8 239 tkr ligger i moderbolaget.
Underskottet har i sin helhet beaktats vid beräkning av den uppskjutna skattefordran.			
Uppskjuten skattefordran beräknas kunna utnyttjas enligt följande:			

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

2020
2021
2022

Koncernen

Moderbolaget

1 159
3 345
982
5 486

0
1 697
0
1 697

Not 18
Övriga avsättningar
Koncernen

Produktgarantier

Ersättn. till anställda

Summa

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

19
0
19

0
0
0

19
0
19

Ingående saldo 2019-01-01
Nya avsättningar
Utgående balans 2019-12-31

19
21
40

0
0
0

19
21
40

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.				

Not 19
Långfristiga skulder
Koncernen

Skulder som förfaller ett till fem år från balansdagen

2019

2018

0

1 000

Koncernen
Ett banklån om 1 000 (2 000) tkr redovisas under följande poster i
balansräkningen

2019

2018

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

0

1 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

1 000

1 000

Summa

1 000

2 000
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Not 20
Skulder som avser fler poster

Not 21
Checkräkningskredit och fakturabelåningskredit
Koncernen
2019

2018

Beviljad kredit, checkräkning
Utnyttjad kredit, checkräkning

6 000
4 116

6 000
4 730

Beviljad kredit, fakturabelåning*
Utnyttjad kredit, fakturabelåning*

2 000
1938

2000
1996

*Skuld fakturabelåning klassificeras som skuld kreditinstitut

Not 22
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

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

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

2 596
463
145
672
1 392
5 268

2 818
673
556
1 441
1 297
6 785

0
93
29
44
422
588

0
159
394
1 370
723
2 646

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

Not 24
Eventualförpliktelser
Garantiförbindelser
Summa eventualförpliktelser

2019

2018

17 450
1 938
19 388

17 450
1 996
19 446

Koncernen
2019

2018

600
600

600
600
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Not 25
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
Koncernen

Av- och nedskrivningar
Avsättningar
Valutakursdifferenser
Summa justeringar

2019

2018

4 274
21
25
4 320

30 106
-292
26
29 840

Not 26
Väsentliga händelser efter balansdagen
Waystream får en stor order från Danmark till följd av ett ramavtal som ingicks i slutet av 2019.
Ett ramavtal har tecknats med tyska energibolaget SÜC GmbH och de har lagt en första beställning på
switchar från MS 7000 serien. I januari genomfördes en mindre riktad nyemission om 270 935 aktier
genom kvittning av lån. På grund av Covid-19 fick vi något längre leveranstider från Kina. I mitten av
februari var våra leverantörer igång igen och produktionen har fungerat bra sedan dess. Nu när Covid-19
har spridit sig till övriga världen påverkas bolaget såtillvida att möten hålls via internet och events och
mässor är inställda. Vi fortsätter marknadsföring via digitala kanaler och efterfrågan på våra produkter är
i dagsläget oförändrad.
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Underskrifter
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Kista 2020-04-21

Susanne Torrbacka
tf Verkställande Direktör

Matthias Trygg
Styrelsens Ordförande

Fredrik Grunewald
Ledamot

Johnny Hedlund
Ledamot

Heléne Köhler
Ledamot

Fredrik Lundberg
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits 2020Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling
Auktoriserad Revisor
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Waystream Holding AB (publ)
för år 2019. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 14-47 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas finansiella resultat och koncernens kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
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Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och
återfinns på sidorna 1-13. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra
information.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
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.
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.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
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Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte
är förenligt med aktiebolagslagen.
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.
Stockholm den 27 april 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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Magnus Thorling
Auktoriserad revisor
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