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Sammanfattning
För fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen med 8% till 22 857 tkr, resultatet efter skatt uppgick till
3 890 (4 626) tkr, även där en minskning. Det är helt normalt och förändringen är inom ramen för ett vanligt
kvartals fluktuationer. När vi ser till helåret 2020 var det ett rekordår med ökning av nettoomsättningen
med 32% till 86 363 tkr, rörelseresultatet (EBITDA) med 61% till 15 173 tkr och resultatet (EBIT) med
65% till 11 672 tkr jämfört med 2019. Vinsten per aktie hamnade på 1,4 (1,0) för helåret 2020.
Susanne Torrbacka
Tillförordnad VD

Perioden i sammandrag
Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december)
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen minskade med 8% jämfört med samma period föregående år, 22 857 (24 758) tkr.
Rörelseresultat uppgick till 4 986 tkr för perioden jämfört med 6 103 tkr för samma period föregående år.
Resultat efter skatt uppgick till 3 890 (4 626) tkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 653 (7 198) tkr.
Vinst per aktie uppgick till 0,5 (0,6) kr.
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Helår 2020
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen ökade med 32% jämfört med samma period föregående år, 86 363 (65 662) tkr.
Rörelseresultat uppgick till 15 173 tkr för perioden jämfört med 9 735 tkr för samma period föregående år.
Resultat efter skatt uppgick till 11 672 (7 054) tkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 153 (11 563) tkr.
Vinst per aktie uppgick till 1,4 (1,0) kr.

Koncernen i sammanfattning
Koncernen i sammanfattning
Belopp i tkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA)*
Rörelseresultat (EBIT)*
Resultat före skatt
Rörelsemarginal*
Resultat per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Balansomslutning
Soliditet*

2020
okt-dec

2019
okt-dec

2020
jan-dec

2019
jan-dec

22 857
6 446
4 986
4 977
21,8%
0,5
653
-

24 758
7 511
6 103
5 986
24,7%
0,6
7 198
-

86 363
20 969
15 173
15 068
17,6%
1,4
10 153
54 570
70,9%

65 662
14 009
9 735
9 221
14,8%
1,0
11 563
53 676
48,8%

EBITDA - Resultat före skatt, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar
EBIT - Resultat före skatt, finansiella intäkter och kostnader
Rörelsemarginal -Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning
Soliditet - Eget kapital i procent av balansomslutningen
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Tf VD Susanne Torrbacka kommenterar kvartalet

Större bolag har fått upp
ögonen för Waystream
Som helhet har året 2020 gått riktigt bra, där vi
noterat förbättringar i både vinst och resultat.
Det bekräftar att vi är på rätt väg. Vi arbetar
vidare med utveckling av nya produkter baserat
på den produktplattform som vi lanserade
tidigare. Vi lägger också löpande till ny mjukvarufunktionalitet samt fortsätter det givande
arbetet med utveckling och forskning inom det
högintressanta området AI/ML.
Under kvartalet har vi fortsatt vår gedigna
kostnadskontroll, samtidigt som vi fokuserat
mycket på försäljning och aktiviteter som
kan stödja och förstärka säljprocessen. Detta
har också gett resultat och vi har fortsatt
vara lönsamma. Vi fortsätter intensifiera
våra säljaktiviteter, dels genom egna
säljare, dels genom fördjupade partner- och

branschrelationer och genom att ha förstärkt
marknads- och kommunikationssidan.
Vad gäller produktleveranser förväntar vi
oss att det kan komma att bli trångt inom
transportsektorn, där exempelvis transport av
vaccin och skyddsmaterial får högre prioritet än
transporten av våra produkter. Därför har vi varit
förutseende och anpassat oss till den rådande
situationen genom att bygga större lager, för att
minimera risken att våra kunder blir lidande.
Mycket glädjande är att vi möter ett ökat
intresse från större bolag som har börjat få upp
ögonen för våra produkter. Waystream är ett
tryggt svenskt alternativ till större konkurrenter.
Vad gäller affärerna, har vi ingått nya avtal både
i Sverige och utomlands.
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Vi ser många möjligheter att
vinna nya kunder på de
europeiska marknaderna
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Susanne Torrbacka
Tillförordnad VD

I oktober fick vi en större beställning omfattande
7 000 anslutningar på access-switchen
ASR8000 från Netnordic Sverige AB. Med den
nya produkten blir det möjligt för stadsnätet att
leverera tjänster i upp till 10Gbit/s hastighet till
sina kunder. Samma månad valde Kabelnoord, en
större erfaren kabel-TV-operatör i Nederländerna,
vår MS7000-serie för sin fortsatta utbyggnad
och uppgradering av befintlig nätutrustning i sitt
fibernät. Nederländerna ligger jämförelsevis
långt framme vad gäller utbyggnad och där
finns ett tydligt behov av generationsskifte
och teknisk uppgradering.
Vi fortsätter också vår satsning på den tyska
marknaden och ingick i oktober ett strategiskt
partnerskap med BMA Networks GmbH, ett

företag i DIERCK Gruppe, som genom tre
decennier har gjort sig känd för sin kompetens
inom systemintegration av bredbandsteknologi.
BMA Networks täcker ett område med mer än
10 miljoner invånare och dess lokala närvaro och
långa erfarenhet inom FTTx-marknaden öppnar
många möjligheter att vinna nya kunder på egna
huvudmarknader, där vi ser ett växande och
starkt intresse för våra produkter.
När du läser detta är vi i full gång med att
fira vårt 20 års jubileum. År 2001 föddes
nämligen det företag som skulle komma att bli
Waystream. Vår långa erfarenhet och historia är
tätt sammanlänkad med Europas digitalisering.
Det kommer vi belysa under hela 2021 i form av
intervjuer med internetpionjärer av olika slag.
Vi hoppas att du vill följa med som läsare på
våra sociala medier.
När jag sammanfattar året 2020 och samtidigt
gör en historisk tillbakablick är det trevligt att
konstatera att aktiemarknaden uppskattar det vi
gör. Aktiekursen, som 31 december 2019 låg på
4,2 kr, hade 31 december 2020 ett värde av 18,1 kr.
Susanne Torrbacka
Tillförordnad VD
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Marknaden
Näten står pall för kolossal trafikökning
I mitten av december publicerade
Internetstiftelsen sin årliga rapport om
"Svenskarna och Internet". Den bekräftar i
stort den bild som Waystream återgett under
året. De svenska näten har stått pall för den
ökade trafikmängden som mer hemarbete och
distansundervisning har inneburit. E-handel och
andra tjänster över nätet har fått ett uppsving
i företagens omställning att hitta nya vägar till
kunderna och Internet har också blivit ett sätt för
många att hålla kontakten med nära och kära när
man fått dra ner på fysiska möten men också att
söka egen kvalitetstid.
Enligt rapporten spenderar vi mer tid på att titta,
lyssna och läsa. Playtjänster har gått om traditionell
TV, men även poddar har fått ett uppsving. Det
innebär att vi konsumerar bandbreddskrävande
media i allt större utsträckning. Många har ökat sin
användning av Internet under pandemin vilket är
förståeligt när andra aktiviteter fått minska.

Hemarbetet kommer vi troligen
fortsätta med

Kunskapsskulden växer trots
digitala verktyg
I Sverige var högskolor relativt tidiga ute med
distansundervisning. Gymnasierna följde efter. I
slutet av året började fler och fler högstadier ta
till distansundervisning när spridningen i skolor
ökade. Men det börjar nu komma rapporter som
visar på problem med distansundervisning,
särskilt för yngre elever. Ju yngre man är desto
svårare verkar det vara att kunna bibehålla
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fokus och motivation vid distansundervisning.
Det fysiska klassrummet uppmuntrar till socialt
utbyte, diskussion och tydligare fokus än vad
distansundervisning kan åstadkomma. Här finns
alltså en risk för en rejäl kunskapsskuld bland våra
tonåringar som en konsekvens av pandemin.

Den digitala infrastrukturen bör göras
tillgänglig för alla åldersgrupper
En annan grupp som också drabbats negativt är
de äldre, även om användningen av Internet ökat
i dessa grupper. Det finns ett teknikgap som gör
den nya tekniken otillgänglig för många äldre. Att
införskaffa och ansluta en webbkamera till en
dator eller ta till sig hur man kopplar upp sig till
en videotjänst är fortfarande en stor utmaning för
många som inte vuxit upp med datorer. Där blir den
sociala isoleringen mycket kännbar när det fysiska
umgänget i princip helt upphört. Att ta steget till
att beställa varor över nätet kan också kännas
svårt eller osäkert.
Det finns med andra ord mycket kvar att göra för
att den digitala infrastrukturens möjligheter ska
bli tillgänglig för alla åldersgrupper. Slutsatserna
man kan dra är dock att effekterna av pandemin
och behovet av en stabil infrastruktur för digital
kommunikation kommer kvarstå även när
vaccinationen är slutförd. Tjänsteutvecklingen
är fortfarande i sin linda, men att framtiden
är digital är utom all tvivel. För Waystream är
utsikterna därför fortsatt goda då den europeiska
utbyggnaden och uppgraderingen bara tagit sin
början och intresset för och behovet av digitala
verktyg växer.
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Hemarbetet har tiofaldigats, skriver
Internetstiftelsen. De som har kunnat jobba
hemma har i hög grad valt att göra så; bland
tjänstemän har distansarbetet ökat 66 %. Åtta av
tio av de som jobbat hemifrån tycker det har funkat
bra. Nio av tio tycker att digitala möten fungerar
och lika många vill gärna fortsätta att jobba
hemifrån i framtiden.

Tjänsteutvecklingen är
fortfarande i sin linda, men att
framtiden är digital är utom all
tvivel.

Intäkter
Koncernens nettoomsättning för helåret 2020
uppgick till 86 363 (65 662) tkr, en ökning med
32% jämfört med samma period föregående
år. Försäljningen i Sverige står för 35 (43)% av
årsomsättningen, totalt sett står Norden för 84 (88)%
av 2020 års omsättning. Försäljningen utanför
Norden har ökat med 82% jämfört med 2019.

Resultatkommentarer
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, för
2020 uppgick till 20 969 (14 009) tkr, en ökning
med 49%. Kostnaderna har ökat med 10% vilket
härrör till det ökade resultatet. Bruttomarginalen
är 60 (55)%. Under 2020 har det aktiverats arbete
för utveckling med 3 790 (8 744) tkr och av- och
nedskrivningarna uppgick till 5 796 (4 274) tkr.
Rörelseresultatet uppgick till 15 173 (9 735) tkr.
Resultat före skatt uppgick till 15 068 (9 221) tkr.
Resultat per aktie uppgick till 1,4 (1,0) kr.

Det fjärde (1 oktober – 31 december)
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Det fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december).
Omsättningen uppgick till 22 857 (24 758) tkr, en
minskning med 8%. Försäljningen utanför Norden
ökade med 150% jämfört med samma period
föregående år medan de andra marknaderna
minskade något. Rörelseresultatet uppgick till
4 986 (6 103) tkr. Resultat före skatt uppgick till
4 977 (5 986) tkr. Resultat per aktie uppgick till
0,5 (0,6) kr.
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Investeringar
Under 2020 har vi investerat 3 790 (8 744) tkr
i produktutveckling, aktiverat arbete.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten
2020 uppgick till 10 153 (11 563) tkr och efter
investeringsverksamhet till 1 949 (3 930) tkr.
Förändringen i kassaflöde förklaras med ett
ökat resultat, ökade kundfordringar, större lager
och minskning av skulder. Investeringarna är
investeringar i produktutveckling. Finansiering är
förändring i nyttjande av krediter.
Eget kapital för koncernen uppgick per 31 december
2020 till 38 679 (26 205) tkr. Kassa och bank
uppgick till 7 683 (5 807) tkr. Beviljad checkkredit
6 000 (6 000) tkr, beviljad factoringkredit 2 000
(2 000) tkr, nyttjade krediter 1 754 (6054) tkr, inga
lån kvarstår per 31 december 2020, 0 (3000) tkr.

Den finansiering bolaget har bedöms i nuläget
vara tillräcklig för verksamheten.

Personal
Waystreams koncern hade i medeltal 14 (16)
fulltidsanställda under januari till december
2020. Antalet anställda i koncernen per den
31 december 2020 uppgick till 15 (15).

Risker och osäkerheter i verksamheten
Bolagets risker och riskhantering har inte
väsentligt förändrats sedan upprättandet av
årsredovisningen för 2019.

Transaktioner med närstående
Koncerninterna transaktioner, såsom
tillhandahållande av exempelvis
produktutveckling mellan dotterbolagen,
är en del av koncernens verksamhet.

Finansiell kalender

Kista 11 februari 2021

2021-04-22

Styrelsen i Waystream Holding AB (publ)
Org nr 556904-6476

Delårsrapport Q1 2021 publiceras.

2021-04-29

Denna rapport har inte granskats av bolagets
revisorer.

Årsredovisning 2020 publiceras.

Årsstämma 2020
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2021-05-26

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

Koncernens resultaträkning i sammandrag
2020
okt-dec

2019
okt-dec

2020
jan-dec

2019
jan-dec

Nettoomsättning
Aktiverade arbeten
Rörelsens intäkter

22 857
1 164
24 021

24 758
594
25 352

86 363
3 790
90 153

65 662
8 744
74 406

Kostnad för såld vara
Bruttoresultat

-9 381
14 640

-10 755
14 597

-35 005
55 148

-29 498
44 908

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-3 621
-4 341

-3 419
-3 884

-15 906
-17 809

-13 180
-17 553

-1 460
-232
4 986

-1 408
217
6 103

-5 796
-464
15 173

-4 274
-166
9 735

-9
4 977

-117
5 986

-105
15 068

-514
9 221

-1 087
3 890

-1 360
4 626

-3 396
11 672

-2 167
7 054

Belopp i tkr

Finansnetto
Resultat före skatt
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Skatt
Periodens nettoresultat
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Koncernens balansräkning i sammandrag
2020
31 dec

2019
31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

18 275
206
2 588
21 069

20 201
146
5 486
25 833

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

9 271
14 806
150
1 591
7 683
33 501
54 570

4 461
16 086
140
1 349
5 807
27 843
53 676

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet eget kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital

807
46 600
-8 661
38 746

780
45 601
-20 176
26 205

115
136
251

0
40
40

0
1 754
6 991
279
1 124
5 425
15 573
54 570

4 116
2 938
10 722
48
4 339
5 268
27 431
53 676

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Belopp i tkr

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag
2020
okt-dec

2019
okt-dec

2020
jan-dec

2019
jan-dec

34 989
0
3 890
-133
38 746

21 607
70
4 626
-98
26 205

26 205
1 026
11 672
-157
38 746

16 325
2 783
7 054
43
26 205

2020
okt-dec

2019
okt-dec

2020
jan-dec

2019
jan-dec

Resultat före skatt
Avskrivningar
Övriga justeringar
Betald inkomstskatt
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

4 977
1 460
-773
-104
-4 907
653

5 985
1 408
-43
-39
-113
7 198

15 068
5 796
12
-152
-10 571
10 153

9 221
4 274
45
-127
-1 850
11 563

Investeringsverksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

-1 304
-382
-1 033

-595
-2 172
4 431

-3 930
-4 274
1 949

-8 744
1 111
3 930

8 780
-64
7 683

1 410
-34
5 807

5 807
-73
7 683

1 859
18
5 807

Belopp i tkr
Belopp vid periodens början
Övrigt tillskjutet kapital
Periodens resultat
Valutakursdifferenser
Belopp vid periodens slut

Koncernens kassaflöde i sammandrag
Belopp i tkr
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Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Nyckeltal för koncernen
Belopp i tkr
Intäktsförändring %
Bruttomarginal %
Rörelsemarginal %
Vinstmarginal %
Soliditet %
Omsättning per anställd
Medelantal anställda
Genomsnittligt antal aktier
Antal aktier vid periodens slut
Vinst per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr
Aktiekurs vid periodens utgång

2020
okt-dec

2019
okt-dec

2020
jan-dec

2019
jan-dec

-7,7%
59,0%
21,8%
17,0%
1 524
15
8 069 763
8 069 763
0,5
18,10

95,3%
56,6%
24,7%
18,7%
1 651
15
7 798 828
7 798 828
0,6
4,22

31,5%
59,5%
17,6%
13,5%
70,9%
6 169
14
8 050 516
8 069 763
1,4
4,8
18,10

-6,2%
55,1%
14,8%
10,7%
48,8%
4 104
16
7 088 049
7 798 828
1,0
3,4
4,22

Definitioner av nyckeltal
Intäktsförändring
Periodens nettoomsättning i förhållande till
samma period föregående år.
Bruttomarginal
Marginal på sålda produkter.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till periodens
omsättning.
Vinstmarginal
Periodens nettoresultat i förhållande till periodens
omsättning.

Omsättning per anställd
Nettoomsättning i förhållande till genomsnitt antal
anställda.
Vinst per aktie
Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal
aktier.
Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till genomsnittligt antal
aktier.
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Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter under 2020 uppgick till 3 331 (2 820) tkr, och utgörs till 100% av ersättning för
tjänster från bolaget till koncernen. Resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgick till -608 (-547) tkr.
Moderbolaget har 1 (1) anställd. Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer avviker inte väsentligt från
koncernens. Inga väsentliga närståendetransaktioner utöver de ovan nämnda har skett under perioden.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
2020
okt-dec

2019
okt-dec

2020
jan-dec

2019
jan-dec

849
849

705
705

3 331
3 331

2 820
2 820

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat

-612
-373

-312
-505

-710
-3 201

-676
-2 590

0
-136

-3
-115

-10
-590

-13
-459

Finansnetto
Resultat före skatt

0
-136

-33
-148

-18
-608

-221
-680

9 050
-1 844
7 070

0
21
-127

9 050
-1 744
6 698

0
133
-547

Belopp i tkr
Nettoomsättning
Rörelsens intäkter
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Bokslutsdispositioner
Skatt på periodens resultat
Periodens nettoresultat
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i tkr

2020
31 dec

2019
31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

0
20 219
20 219

10
21 917
21 927

Omsättningstillgångar
Fordringar koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

9 133
52
131
805
10 121
30 340

1 020
75
97
1 794
2 986
24 913

807
807

780
780

Summa eget kapital

22 267
6 698
28 965
29 772

21 815
-547
21 268
22 048

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

1
223
344
568
30 340

95
2 181
589
2 865
24 913

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

Bokslutskommuniké januari – december 2020 Waystream Holding AB (publ)

14

Kort om Waystream
•
•
•
•
•

Svenskt företag med huvudkontor i Kista utanför Stockholm, grundades 2001.
Säljer och utvecklar avancerade produkter för digital infrastruktur, såsom switchar
och routrar.
Produkterna är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa
möjliga upplevelse hos slutanvändaren.
Utvecklingscenter i Sverige, Kina och Indien.
Noterade på Nasdaq First North 2015.

Kontaktinformation
Waystream Holding AB
Org nr 556904-6476
Färögatan 33
164 51 KISTA, Sverige
Telefon: +46(0)8-56 26 94 50
www.waystream.com
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Certified Advisor
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 STOCKHOLM
info@fnca.se
Telefon: +46(0)8-528 00 399
Aktien
Kodnamn: WAYS
ISIN-kod:SE0007577077
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