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År 2020 går till historien som ett av de 
märkligaste åren i modern tid. Det som för 
mindre än ett år sedan benämndes det nya 
normala är nu det helt normala. Världen blir sig 
aldrig lik igen. Många samhällsfrågor har satts 
på sin spets under den globala pandemin. Inte 
minst utmanade Corona det digitala arbets-, 
utbildnings- och fritidslivet världen över.  
Människan har fått visa sin anpassningsförmåga 
och har i det stora hela lyckats väl med att vänja 
sig vid isolering och nya arbetssätt. Det kan vi 
tacka de digitala lösningarna för. Lösningar, som 
påskyndats av pandemin, har underlättat all 
form av digital kommunikation.

Vi tillhör en av de branschaktörer som klarat sig 
väl under den här perioden, bredbandssektorn 
går bra tack vare samhällets ökade beroende  
av snabba uppkopplingar. Ytterligare en tydlig  
samhällstrend som kräver stabila nät är  
utflyttningen från storstad till landsbygd. Ett 
stabilt och robust internet med snabb upp- 
kopplingshastighet gör att man kan jobba där 
man bor även om arbetsplatsen ligger i ett  
annat län, eller världsdel. Vi har därför haft goda 
kvartal, med bra lönsamhet, och vi använder 
pengarna klokt till fortsatt utveckling av egna 
produkter och lösningar. 

Under året lanserade vi framgångsrikt en ny 
produktgeneration med högre hastighet och 
bättre densitet, den har väckt stort intresse på 
marknaden och genererat nya bra affärer. Även 
större kunder har börjat visa intresse för oss i 
en helt annan utsträckning än tidigare, denna 
typ av kunder ställer oftast särskilda krav, som vi 
tidigare haft svårt att uppfylla. Tack vare ett bra 
resultat och därmed en ökad likviditet har vi nu 
möjlighet att ta oss an denna typ av kunder på 
ett helt annat sätt. Vi har också kunnat öka våra 
insatser inom försäljning och inte minst  
forskning och produktutveckling. 

Vad gäller den utländska marknaden så har det 
gått trögare än vi tänkt oss. Pandemin gjorde 
det omöjligt att resa och många länder i Europa 
stängde ner betydligt hårdare än Sverige.  Alla 
fick fokus på att anpassa sin verksamhet till 
pandemin.  Möten och utvärdering av produkter 
sköts på framtiden.  Nu är allt anpassat till 
videomöten, och det börjar ta fart igen.  
Vi ser fler upphandlingar och utvärderingar  
genomföras. Det är viktigt att etablera större 
affärer med kunder även utanför Norden. Vi är 
på väg i den riktningen, bland annat har en kund 
i Holland valt Waystream för framtida utbyggnad 
av sitt nät.

När vi ser till helåret 2020 var det ett rekordår 
där i princip alla siffror ökade. Nettoomsätt-
ningen ökade med 32% till 86 MSEK, rörelsere-
sultatet före avskrivning ökade nästan till det 
dubbla jämfört med 2019 och därmed fyllde 
vi på våra likvida medel ordentligt. Något som 
varit målsättningen de senaste två åren. Nu har 
vi ett helt annat utgångsläge inför 2021. 

Susanne Torrbacka
Tf vd

VD har ordet

När vi ser till helåret 2020 var 
det ett rekordår där i princip alla 
siffror ökade.

Susanne Torrbacka  
Tf VD



5

W
ay

st
re

am
 H

ol
di

ng
 A

B
 (

p
ub

l)
 Å

rs
re

d
ov

is
ni

ng
 2

0
20



6

W
aystream

 H
olding A

B
 (p

ub
l) Å

rsred
ovisning 20

20

Marknad
Ett år efter att världen drabbades av den globala 
pandemin blir det allt tydligare att distans- 
arbetet är här för att stanna.  Vid årets utgång 
kan vi konstatera att näten än så länge står pall 
för den enorma trafikökningen. Vi har konsumerat 
mycket mer bredbandskrävande media, och  
enligt Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna 
och Internet” har så många som 66 procent av 
alla tjänstemän jobbat hemifrån. Vi har också  
e-handlat som aldrig för. 

En annan tydlig trend är att anställda som får  
och kan jobba var de vill har börjat flytta ut från 
större städer till landet. Det innebär att kraven  
på bredbandskapacitet och stabila nät ökar,  
inte bara tillfälligt utan för alltid. Vikten av  
välfungerande fiberinfrastruktur har blivit allt  
tydligare. Waystream har en central roll i att 
skapa förutsättningar för dessa nya sätt att bo, 
arbeta och ta del av det samhället erbjuder. 

Sverige missar bredbandsmålet 
Därför är det lite oroväckande för Sverige att  
det under första delen av året kom siffror från  
Post- och Telestyrelsen som visar att  
utbyggnadstakten av bredband går allt  
långsammare. Förvisso har tillgången till fiber 
ökat i 285 av landets 290 kommuner under  
förrförra året och räknat på riksnivå har 80  
procent av hushållen tillgång till bredband.  
Ändå är det en tydlig avmattning i utbyggnads-
takten där 20 procent av svenskarna fortfarande 
saknar tillgång till bredband. Det rimmar illa med  
regeringens bredbandsstrategi från 2016 där 
målet sattes att 95 procent av alla hushåll och 
företag till 2020 skulle ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s. 

Nya funktioner gör våra  
produkter unika
Under året initierade vi ett ytterst spännande 
forskningsprojekt inom artificiell intelligens (AI). 

Projektet är ett samarbete mellan oss, stads- 
nätoperatören Lunet i Luleå och det svenska 
forskningsinstitutet RISE. Syftet är att se hur 
olika tekniker för maskininlärning och AI kan 
användas på den telemetridata som Waystreams 
switchar kan ge, för att underlätta stadsnätens 
drift och förmåga att identifiera och isolera  
problem som påverkar deras slutkunder. 

Insamling av data avhjälper avbrott 
Just tjänstekvaliteten blir allt viktigare för  
konsumenter och företag. Ett avbrott på  
hemmets internetanslutning kan vara i flera  
dagar. För företag med hemmajobbande  
medarbetare kan detta vara förödande. Därför 
lägger vi in fler funktioner i våra produkter 
som kan berätta hur nätet mår och på så sätt 
hjälpa nätoperatörerna att snabbare kunna 
identifiera problemen utan att behöva åka ut till 
det enskilda hushållet. Med den nya funktionen 
i våra produkter kan nätoperatörerna mäta hur 
väl konnektiviteten i nätet fungerar och larma 
ifall den försämras. I kombination med telemetri-
funktionen kan man därmed både avhjälpa akuta 
problem och löpande samla data och upptäcka 
trender över tid. Denna kombination av telemetri 
och kvalitetsmätning av tjänster är funktioner 
som gör Waystreams access-switchar för 
fibernät unika på marknaden. 

Snabb digital omställning 
I pandemins oförutsägbara fotspår är  
kommunikationen i det offentliga rummet  
tidvis ansiktslös bakom en steril mask. Desto 
mer blommar vi upp i det digitala rummet, där 
det friskt kommuniceras med mormor, med 
läraren, kollegan och skålas med vännerna på 
nyår. Nöden har gett en ordentligt skjuts till 
utvecklingen av våra digitala färdigheter, inte 
minst bland den äldsta generationen. Våra egna 
branschorganisationer i Sverige och utomlands 
har snabbt ställt om till digitala konferenser och 



7

W
ay

st
re

am
 H

ol
di

ng
 A

B
 (

p
ub

l)
 Å

rs
re

d
ov

is
ni

ng
 2

0
20

när 2021 är igång har vi börjat vänja oss vid att 
träffa våra kunder den vägen. Faktiskt har det 
varit enklare att boka säljmöten under pandemin. 
Marknaden är lyhörd. Folk tar sig tid att lyssna. 

Fibernätens utmaningar  
kan överbryggas
Waystreams vision är ”Kommunikation överallt”. 
Världen behöver ett nätverk som kopplar upp 
varje hem, varje företag och varje människa 
därför att genom kommunikation kan vi göra 
världen mindre och skapa utveckling som 
gör världen bättre. Den visionen passar sig 
synnerligen väl just nu. Fibernät är den ultimata 
bäraren av kommunikation och den infrastruktur 
som är nödvändigt för att möjliggöra vår vision. 
Att bygga fibernät har många utmaningar - det 
är en resa som tar många år att färdigställa. Att 
lägga fiber är bara början. Den verkliga resan 
börjar när nätet tänds upp med tjänster. Därför 
ser vi det som vår uppgift att göra den resan så 
effektiv som möjligt. På Waystream är vi stolta 
över att vår utrustning medverkar till att skapa 
alla dessa förutsättningar för våra kunder i 
stadsnäten så de kan tillhandahålla stabila och 
tillförlitliga bredbandstjänster. 

Pandemins påverkan 
På företaget har vi varit förskonade för allvarlig 
sjukdom i pandemins spår och Corona har 
påverkat företaget endast så till vida att det är 
lite längre leveranstid på komponenter, lite  
längre startsträcka i Tyskland, lite dyrare 
transporter och att det har varit en viss återhåll-
samhet på marknaden. Viktiga mässor såsom 
Fiberdays i Tyskland, arrangerat av vår tyska 
branschorganisation Breko, har fått skjutas upp 
igen, men vårt försäljningsarbete har pågått 
oförtrutet via många digitala möten och samtal. 

Lovande tillväxtmarknader
Våra stora tillväxtmarknader finns i Europa och 
under året har vi förstärkt säljaktiviteterna mot 
lovande marknader, inte minst Tyskland där 
potentialen är mycket stor. Även Holland har vi 
fått bra fäste i. För 20 år sedan grundlades det 
som senare skulle komma att bli Waystream. Vi  
är övertygade om att de värdefulla erfarenheter 
vi har gjort under hela den digitala bredbands-
resan genom två decennier kan komma andra 
länder till nytta.
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Våra produkter
Waystream har en bred produktportfölj inom fiberaccessområdet. Erbjudandet utgörs av  
nätverkswitchar och annan utrustning för anslutning av bredbandskunder i stadsnät. Med hjälp 
av våra produkter kan stadsnätsoperatörer skapa en bred portfölj av kommunikationstjänster 
som exempelvis Internet, IP-telefoni, TV över bredband, tjänster för E-hälsa, privata nätverk för 
kommunens administration eller privata förbindelser som underleverantör till nationella aktörer. 

Många av våra kunder bygger så kallade öppna bredbandsnät där en slutkund kan välja mellan en mängd 
tjänster och tjänsteleverantörer, vilket möjliggörs genom den teknik som Waystreams produkter omfattar.  
I våra switchar kan man styra hastighet och prioritet på tjänster, skapa feltoleranta nätarkitekturer och få 
stöd i driften genom avancerad telemetri och kvalitetsmätning av tjänster, allt i syfte att säkerställa en hög  
tillgänglighet i nät och tjänster.

Vårt erbjudande utgår från våra ledord; förenklad drift av nät, tillförlitlighet, anpassade för fibernät  
och leverans av fenomenala tjänster för att på så sätt skapa en kostnadseffektiv och flexibel lösning  
för operatörer. Våra produkter installeras och används under många år för att leverera tjänster till  
privatpersoner och företag. Genom bland annat våra avancerade funktioner för telemetri och kvalitets- 
mätning av tjänster har vi ett unikt erbjudande som syftar till att minimera de totala kostnaderna för att  
bygga och driva bredbandsnät under produkternas livstid.

ASR6000
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.

MS4000
Accesswitch 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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ASR8000
Access- och aggregeringsswitch med 10Gbit/s på 
alla portar. BNG funktion, kvalitetsmätning av tjänster 
och modeller för utökat temperaturintervall

MS8000
Access- och aggregeringsswitch med 10Gbit/s på 
alla portar med funktioner för kvalitetsmätning av 
tjänster och modeller för utökat temperaturintervall

MS7000
Accesswitch för snabba stadsnät med funktioner för 
kvalitetsmätning av tjänster och modeller för utökat 
temperaturintervall

MPC480
En skalbar BNG med modern pay-as-you-grow 
licensiering förbättrar lönsamhet och bidrar till en 
bättre nätarkitektur

Optiska moduler
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 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 sju till tio år. Betydligt längre än den normala livscykeln inom 
it-industrin som är tre till fem år.
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Miljö och hållbarhet
I dagens samhälle är hållbart företagande en 
mycket viktig faktor för näringslivets succés. 
Exempelvis har High Street klädmärken börjat 
med total transparens genom hela tillverknings-
kedjan så att konsumenten kan följa plagget  
ändå till fabrikens ledare och följa antal anställda 
män och kvinnor. Investerare och småsparare 
kräver att kunna spara hållbart i aktiemarknad  
och fonder och engagerar sig i om de marknader 
de investerar i kan uppfylla alla krav, etiska  
och miljömässiga. 

I Waystreams eget miljöarbete har vi ögonen på 
hela värdekedjan för våra produkter. Det gäller 
från forskning, utveckling och produktion ända 
till transporter och användning. Våra optiska 
moduler är marknadens mest strömsnåla och 
bidrar därmed till att spara energi. Vi är också 
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 
miljömässigt bra utrustning. Ytterligare en viktig 
hållbarhetsfaktor är att vi flyttat delar av vår 
produktion till Sverige så behovet av långa  
transportsträckor kan minimeras. 

Miljö
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 inte minst under pandemin drar vi 
nytta av snabbt bredband och digitala vägar för 

distansarbete. Vi förlägger så ofta som möjligt 
möten till digitala plattformar vilket minskar 
behovet av resande och därav samhällsskadliga 
koldioxidutsläpp. Resandet har av förståeliga 
grunder avstannat helt, vilket gjort att vi har  
fått vänja oss vid att skapa effektiva och bra  
digitala möten.  

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
Under pandemin där många jobbar hemifrån är 
tillit och förtroende nyckelord. På Waystream är 
detta inget nytt utan vi har alltid som arbetsgivare 
gett ett stort eget ansvar och haft tillit till att 
alla medarbetare gör sitt yttersta för företagets 
bästa. Varje enhet inom företaget ansvarar för 
att kontinuerligt delge medarbetare och kollegor 
information om egen och övrig verksamhet inom 
koncernen. Under det senaste årets pandemi har 
den kommunikationen blivit än viktigare och det 
har avhållits många teamsmöten och spontana 
avstämningar när man saknat kollegan bredvid. 
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Ledningens ambition är att skapa delaktighet 
genom att uppmuntra initiativ som kan påverka 
utvecklingen av företaget och det gemensamma 
bästa samt att skapa fysiska och digitala ramar 
som säkerställer att alla kan komma till tals.  Vi kan 
konstatera att det inte funnits någon avmattning  

i engagemang, trots avsaknaden av fysiska möten. 
Som ledning lyssnar vi aktivt på förslag, frågor 
och synpunkter från alla oavsett befattning. Varje 
medarbetare ska känna sig sedd, även digitalt, 
och delaktig i företagets utveckling. 
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De största aktieägarna per 31 december 2020 

Ägare Antal Aktier
Andel av kapital och 

röster, %

Robert Idegren Holding AB 1 019 823 12,64%
Severin Invest AB 912 289 11,31%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 760 987 9,43%
Dahltec AB 695 000 8,61%
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 694 515 8,61%
Ålandsbanken i ägares ställe 464 959 5,76%
MH Köhler Invest AB 329 644 4,08%
Hedlund, Johnny 207 971 2,58%
Wernhoff, Thomas 200 000 2,48%
Grunewald, Fredrik 187 117 2,32%
Totalt tio största ägarna 5 472 305 67,81%
Övriga aktieägare 2 597 458 32,19%
TOTALT 8 069 763 100,00%

Aktien
Kursutveckling 2020
Under året har aktien fluktuerat mellan 3,88 SEK 
som lägst den 19 mars och 20,60 som högst den 
14 oktober. Stängningskursen vid årets slut var 
18,10 SEK

Ägarförhållanden
Antalet aktieägare i bolaget var 1 112 per den 
31 december 2020. De 10 största ägarnas andel 
uppgick till 67,81 (77,78) % av kapitalet och 
rösterna.

Antal aktier
Antal aktier i bolaget uppgick till 8 069 763 per 
den 31 december 2020. (En röst per aktie.)

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för 
verksamhetsåret 2020. Eventuella vinstmedel 
ska i första hand återinvesteras i rörelsen för 
att möjliggöra en fortsatt affärsutveckling av 
koncernen och därigenom skapa omsättnings- 
och resultattillväxt.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören 
för Waystream Holding AB (publ.), org. nr. 
556904-6476, med säte i Kista avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. 
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
Föga kunde någon ana att det skulle komma ett 
globalt före och efter det kinesiska nyåret som 
inledde året och vi började se de första tecknen 
på en pandemi. Sedan har hela världen levt lite 
ad hoc, utan att helt veta vad som komma skall. 
För vår verksamhet har Coronan dock endast 
haft ringa påverkan.

Vi inledde året med att få en order värd åtta
miljoner kronor för uppgradering av 15 000 
kundanslutningar till 10Gbit/s i en dansk 
operatörs bredbandsnät. Ordern var kopplad 
till det ramavtal som undertecknades i slutet 
av december 2019 och innebär att operatören 
nu påbörjat uppgradering och installation av 
15 000 kundportar med Waystreams switch 
ASR8048.  Ordern inkluderade förutom switchar 
även optik och supporttjänster.

I januari tecknade vi också genom vår nya 
partner KLAR Kabelschutz 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. Bland 
annat kommer man använda Waystreams E-temp 
modeller i MS7000-serien som tål ett större 
temperaturintervall eftersom installationer sker 
i teknikskåp i gatumiljö där utrustningen utsätts 
för tuffa miljöer med både hög värme och låga 
temperaturer under året, något som den tyska 
marknaden uppskattar särskilt. 

I mitten av januari genomförde vi en mindre 
riktad nyemisson till Robert Idegren Holding AB 
som hade en fordran på bolaget. I nyemissionen 
tecknades totalt 270 935 nya aktier i Waystream 
Holding AB. Emissionslikviden betalades till 
Waystream genom kvittning av vårt befintliga 
lån om totalt 1 100 000 kronor. Den riktade 
nyemission stärkte balansräkningen och var mer 
tids- och kostnadseffektiv i jämförelse med en 
företrädesemission.

I februari valde Årjäng Stadsnät att uppgradera 
stadsnätet för ca 3 000 kunder med hjälp av våra 
nya ASR8000 och MS7000 switchar. Mittnät är ett 
samarbete mellan nio stadsnät i Arvika, Forshaga, 
Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Vansbro, Åmål 
och Årjäng och vi har levererat utrustning till alla 
Mittnäts anslutna stadsnät sedan 2015. Med de 
nya switcharna från Waystream får Årjäng Stadsnät 
en robust och snabb fiberaccess som är enkel att 
drifta samtidigt som de nu ges bättre möjligheter 
för tillväxt och expansion.

I mars valde ännu ett stadsnät, denna gång i 
sydöstra Sverige, Waystream för sin fortsatta 
utbyggnad och uppgradering av stadsnätet. 
I en första beställning handlar det om cirka 
5 500 anslutningar som ska byggas med vår 
nya access-switch MS7000. Som ett led i 
utvärderingen har man genomfört omfattande 
tester både i labbmiljö och med fältprov. 
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Att vi fortsätter utveckla våra plattformar med 
nya funktioner, som till exempel telemetri, 
bidrog till att operatören valde oss.

Via vår norska partner NetNordic fick vi 
ytterligare en order i mars på cirka 2 500 
portar med 10Gbit/s access. NetNordics 
beställning avsåg leveranser till fyra norska 
stadsnät där Waystreams nya ASR8000 switch 
användas för utbyggnad eftersom behovet 
av bredband med hög kapacitet ökar. Vi har 
nu levererat switchar till Norge i drygt 15 år 
och ordern omfattade vår nya generation 
produkter. 

Ett framtidssäkert, stabilt och flexibelt 
stadsnät är något som både hushåll och 
företag förväntar sig och behöver i dagens 
läge och våra produkter är en garanti för att 
möta de förväntningarna.

Intresset för vår nya generation switchar 
är fortsatt stort. Nya flaggskeppsprodukten 
ASR8000 levereras som en 24 eller 48-portars 
switch/router. En order i mars från ett skånskt 
stadsnät som uppgraderade till 10Gbit/s 
switcar i 4 800 portar hjälper nu stadsnätet 
att bli ett av Sveriges snabbaste. Behovet 
av bredband på den svenska marknaden 
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fortsätter öka, liksom kraven på tillgänglighet i en 
allt mer uppkopplad vardag. Med Waystreams 
ASR8000 kan moderna stadsnät möjliggöra 
hastigheter på upp till 10Gbit/s per ansluten 
användare.

I maj uppdaterade vi vår produktportfölj av 
access-switchar i MS7000 och ASR8000-serien 
med modeller som stödjer 48V DC matning. 
Genom att switcharna nu kan anslutas till 
likström förenklas operatörernas möjligheter att 
säkerställa driften med hjälp av batteribackup 
som del av kraftförsörjningen i händelse av 
strömavbrott. Dessutom tål switcharna ett 
utökat temperaturintervall lämpligt bland annat 
för installation i teknikskåp. Detta är en viktig 
parameter eftersom det i många länder ställs 
regulatoriska krav på hög tillgänglighet i takt 
med att fibernätens betydelse ökar. Med andra 
ord så ökar de nya modellerna stabiliteten och 
driftsäkerheten i näten. 

Samma månad lanserade vi en av marknadens 
mest flexibla 10Gbit/s access-switchar, MS8000 
ämnade för fibernät som bygger lager2-access. 
MS8000 erbjuder 28 eller 52-portar med upp till
10Gbit/s hastighet, något som skapar optimala 
förutsättningar för attraktiva tjänster i stadsnäten
som gör det möjligt för människor att jobba 
hemma, delta i videokonferenser och distansut-
bildning eller titta på video och spela spel med 
krav på låga svarstider och utan begränsningar. 

Vi initierade ett forskningsprojekt inom
maskininlärning och AI. Projektets mål är att 
utvärdera olika metoder för maskininlärning 
och artificiell intelligens kopplat till drift av 
fiberbaserade bredbandsnät för att därigenom 
förbättra tillgänglighet och stabilitet för 
användare. 

I början på juni fick vi en beställning på
access-switchen ASR8000 för installation i 
Torsås kommun. Invånarna i Torsås fick vänta 
länge på sitt fiberbredband efter olika turer med 
flera operatörer men nu blir de å andra sidan en 

av de snabbaste i Småland. Torsnet AB, som är det 
nya namnet på kommunens fjärrvärmebolag, valde 
till slut att ta saken i egna händer och genomföra 
utbyggnaden. Till hjälp tog de vår ASR8000 och 
fick därmed ett bredbandsnät i yttersta framkant.

Senare i juni tecknade vi ett avtal med kontrakts-
tillverkaren NOTE. Avtalet innebär att vi efter 
behov kan förlägga tillverkning till NOTEs fabrik 
i Lund. Sedan tidigare har vi tillverkning i Kina. 
Avtalet med NOTE är en del av vårt hållbarhetsar-
bete likväl som i vår strategi för riskminimering.
Genom att ha tillverkning på flera platser i 
världen blir vi mindre sårbara för störningar i det 
logistiska systemet när länder helt eller delvis
tvingas stänga ner, något som Coronapandmin 
tydliggjort. Miljöaspekten är också viktig efter-
som vi får kortare transportvägar till viktiga 
marknader.

Vi började oktober med att få en större beställning 
omfattande 7 000 anslutningar på access-
switchen  ASR8000 från Netnordic Sverige AB 
avseende installation i ett svenskt stadsnät. 
I Coronatider är vikten av ett snabbt och till-
förlitligt bredbandsnät extra stor. Det skapar 
de bästa förutsättningarna för att jobba 
hemifrån, delta i distansundervisning, ta del 
av underhållning, spel och mycket mer. Med 
hjälp av vår ASR8000 kommer nu ytterligare 
ett svenskt stadsnät att ha ett toppmodernt 
bredbandsnät med den senaste tekniken.

I oktober 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. Vi ingick ett strategiskt partnerskap 
med BMA Networks GmbH, ett företag i DIERCK 
Gruppe. BMA Networks täcker ett område med 
mer än 10 miljoner invånare och dess lokala 
närvaro och långa erfarenhet inom FTTx-mark-
naden öppnar många möjligheter att vinna nya 
kunder på den tyska marknaden.
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Finansiella kommentarer

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 års-
omsättningen, totalt sett står Norden för 84 (88) 
% av 2020 års omsättning. Försäljningen utanför 
Norden har ökat med 81% jämfört med 2019. 

Bruttomarginal
Bruttomarginalen är 60 (55) %. 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 
2020 uppgick till 20 969 (14 009) tkr, en ökning 
med 49%.  Kostnaderna har ökat med 10% vilket 
härrör till det ökade resultatet.  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.

Investeringar, av- och nedskrivningar
Under 2020 har vi investerat 3 790 (8 744) tkr i 
produktutveckling, aktiverat arbete.
Av- och nedskrivningarna för perioden uppgick 
till 5 796 (4 274) tkr

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 38 746 (26 205) tkr. Kassa 
och bank uppgick till 7 683 (5 807) tkr. Beviljad 
checkkredit 6 000 (6 000) tkr, beviljad factoring-

kredit 2 000 (2 000) tkr, nyttjade krediter 
1 754 (6 054) tkr, inga lån kvarstår per 31 
december 2020, 0 (3 000) tkr. 

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

Forskning och utveckling
Under 2020 har vi fortsatt att introducera nya 
produkter baserade på den produktplattform 
som lanserades 2019 och ny mjukvarufunktiona-
litet till vårt operativsystem, iBOS. Här kan bland 
annat nämnas MS8000 vilken kompletterar vår 
produktportfölj så att vi nu kan leverera 10Gbit/s-
tjänster till slutkund i både lager 2- och 3-nät.

Lager 3-nät används främst i Norden, medan 
Lager 2-nät är vanligare i övriga Europa. 
Vi har också introducerat produktvarianter 
med en annan typ av kraftmätning tänkta för 
telestationer och gatuskåp. Det senare är 
populärt bland annat på den tyska marknaden.
På forskningssidan har vi startat ett projekt med 
stöd från Vinnova inom AI och maskininlärning 
där vi tillsammans med forskningsinstitutet RISE 
och stadsnätsoperatören Lunet analyserar data 
från vår utrustning för att bland annat möjliggöra 
förenklad drift och underhåll.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 
utbrottet kan komma att påverka koncernens 
framtida utveckling eller risker som kan påverka 
resultatet framöver. Vi bedömer att påverkan på 
koncernen är begränsad till förhöjda fraktpriser 
och en något längre leveranstid på vissa 
produkter. Hur framtida politiska beslut och 
människors och företags beteende i samband 
med virusspridningen kommer att påverka 
verksamheten är svårt att förutse.

Waystream är sedan februari 2021 del av ett 
stort europeiskt forskningsprogram tillsammans 
med ett 30-tal små och stora industriföretag, 
operatörer, forskningsinstitut och universitet. 
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Projektet är ett av CELTIC-NEXT flaggskeppspro-
jekt och huvudsyftet är att accelerera digitali-
seringen i Europa genom att utveckla intelligent 
automatisering av nya och befintliga kommuni-
kationsnät baserat på AI. I det stora projektet 
AI-NET deltar vi i delen som heter PROTECT 
tillsammans med organisationer från Tyskland, 
Sverige, Nederländerna och Polen. Den svenska 
grenen stödjs av Vinnova och bland deltagarna 
kan förutom Waystream bland annat nämnas 
Chalmers, RISE och Telia.

Waystreams styrelse har utsett Fredrik Lundberg 
som ny VD, han kommer börja senast den 11 juni 
2021.

Under hela 2021 kommer vi fira 20 års jubileum. 
Detta bland annat genom att låta en virtuell 
STAFETT gå mellan spännande människor som på 
olika sätt påverkat vår egen, Sveriges och Europas 
digitalisering, bredbandsutbyggnad och internet 
sedan millennieskiftet. Kampanjen kommer synas 
på vår hemsida och i sociala medier. 
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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.

Leverantörsstruktur
Waystreams förmåga att leverera är avhängigt 
att kontrakterade fabriker och underleve-
rantörer följer prognoser och lever upp till 
överenskomna krav avseende mängd, kvalitet 
och leveranstid. Förändringar på världsmarkna-
den 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. Vi har även flyttat 
delar av vår produktion från Shanghai till Lund för 
att säkerställa vår fulla leveranskapacitet även 
om det skulle bli temporära lokala nedstängningar 
till följd av exempelvis en pandemi, som vi sett 
under det gångna året.

Kompetensförsörjning
Waystreams framgång är i stor utsträckning 
knuten till förmågan att anställa, utveckla, 
motivera och behålla kvalificerad personal. Det 
råder stark konkurrens om kvalificerad personal 
inom IT-branschen. Waystream är en modern och 
inspirerande arbetsplats, organisationen är liten 
och det är nära till beslut. Waystreams personal-
omsättning bedöms ligga i linje med branschens 
genomsnitt.

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 marknads-
position beror till stor del på bolagets förmåga 
att producera innovativa produkter. Ett nära 
samarbete med våra kunder är av stor betydelse. 
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Finansiella risker

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna 
uppfylla betalningsförpliktelser som en följd av 
otillräcklig likviditet eller svårighet att uppta 
externa lån. Bolaget har stort fokus på intäkter 
och utgifter, minskar intäkten är man snabb 
med att analysera och om nödvändigt åtgärda 
utgiftssidan. 
 
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 EUR
och USD i förhållande till den svenska kronan.
68 (56) % 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 2020 års resultatpåverkan varit 
0,7 MSEK lägre/högre. Motsvarande förhållande 
mot EUR är en resultatpåverkan med 0,5 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 betalnings-
förmåga. För att begränsa riskerna kreditprövas 
kunderna kontinuerligt.

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 (-680) 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.
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Följande medel står till moderbolagets förfogande 2020

Balanserat resultat                                               -12 559 394
Årets resultat                                                       6 697 711
Överkursfond                                                    34 826 503
Kronor                                                           28 964 820

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att 28 964 820kr balanseras i ny räkning

Flerårsöversikt 
Koncernen 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 86 363 65 662 70 009 80 198 60 003
Omsättningstillväxt 32% -6% -13% 34% 6%
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) 20 969 14 009 -859 4 126 8 721
Rörelseresultat 15 173 9 735 -30 965 -9 576 27
Rörelsemarginal 18% 15% -44% -12% 0%
Resultat efter skatt 11 672 7 054 -24 942 -7 656 -519
Resultat per aktie 1,4 1,0 -3,7 -1,1 -0,1
Balansomslutning 54 570 53 676 40 534 65 444 76 167
Soliditet 71% 49% 40% 40% 40%
Antal anställda 14 16 21 24 26

Förslag till vinstdisposition

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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Belopp i tkr Not 2020 2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 86 363 65 662
Aktiverat arbete för egen räkning  3 790 8 744

90 153 74 406

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -35 005 -29 498
Övriga externa kostnader 3,4 -15 906 -13 180
Personalkostnader 5 -17 809 -17 553
Av- och nedskrivning av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 9,10,11,12,13 -5 796 -4 274
Övriga rörelsekostnader -464 -166
Summa rörelsens kostnader  -74 980 -64 671
Rörelseresultat 15 173 9 735

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 29 19
Räntekostnader -134 -533
Summa resultat från finansiella poster  -105 -514
Resultat efter finansiella poster 15 068 9 221

Skatt på årets resultat 8 -3 396 -2 167
Årets resultat  11 672 7 054

Räkenskapsåret 

Resultaträkning - koncernen
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Belopp i tkr Not 2020 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 9 1 870 2 888
Patent och licenser 10 0 12
Balanserade utgifter för produktutveckling 11 12 820 16 406
Pågående utvecklingsarbeten 12 3 585 895

18 275 20 201
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 13 206 146

206 146
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 17 2 588 5 486

2 588 5 486
Summa anläggningstillgångar  21 069 25 833 

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 9 271 4 461

 9 271 4 461

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 14 806 16 086
Övriga fordringar 150 140
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 1 591 1 349

16 547 17 575

Kassa och bank 7 683 5 807

Summa omsättningstillgångar  33 501 27 843
Summa tillgångar  54 570 53 676

Per 31 december

Balansräkning - koncernen
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2020 2019

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital 16 807 780
Övrigt tillskjutet kapital 46 600 45 601
Annat eget kapital inklusive årets resultat  -8 661 -20 176
Summa eget kapital 38 746 26 205

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 17 115 0
Övriga avsättningar 18 136 40
Summa avsättningar 251 40

Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut 19,20 1 754 2 938
Checkräkningskredit 20 0 4 116
Leverantörsskulder 6 991 10 722
Skatteskulder 279 48
Övriga kortfristiga skulder 1 124 4 339
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 5 425 5 268
Summa kortfristiga skulder 15 573 27 431

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  54 570 53 676

Per 31 december
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Belopp i tkr
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Ack  
valutakurs-

diff
Balanserad 

vinst mm
Totalt eget  

kapital

Eget kapital 2019-01-01 681 42 917 367 -27 640 16 325

Årets resultat 7 054 7 054

Nyemission 99 2  684 2 783

Valutakursdifferenser vid omräk-
ning av utländska dotterföretag 43 43

Eget kapital 2019-12-31 780 45 601 410 -20 586 26 205

Årets resultat 11 672 11 672
Nyemission 27 999 1 026
Valutakursdifferenser vid omräk-
ning av utländska dotterföretag -157 -157

Eget kapital 2020-12-31 807 46 600 253 -8 914 38 746

Annat eget kapital

Förändring i eget kapital - koncernen
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Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i tkr Not 2020 2019

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 15 173 9 734
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24 5 808 4 320
Erhållen ränta 29 19
Erlagd ränta -134 -533
Betald inkomstskatt  -152 -127
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 20 724 13 413

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager -4 810 1 833
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar 1 028 -8 636
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder  -5  763 4 953
Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 179 11 563

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 -138 0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 10,11,12 -3 792 -8 744
Kassaflöde från investeringsverksamhet -3 930 -8 744

Finansieringsverksamhet
Förändring av checkräkningskredit -4 116 -614
Förändring factoringkredit -184 -58
Nyemission 0 2 783
Amortering av lån/upptagna lån  -1 000 -1 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 300 1 111

Ökning/minskning av likvida medel 1 949 3 930
Likvida medel vid årets början 5 807 1 859
Kursdifferens i likvida medel -73 18
Likvida medel vid årets slut  7 683 5 807

Räkenskapsåret 
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Belopp i tkr Not 2020 2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning  3 331 2 820

3 331 2 820

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3 -710 -676
Personalkostnader 5,6 -3 201 -2 590
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 10 -10 -13
Summa rörelsens kostnader  -3 921 -3 279
Rörelseresultat -590 -459

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 7 6 5
Räntekostnader -24 -226
Summa resultat från finansiella poster  -18 -221
Resultat efter finansiella poster -608 -680

Bokslutsdispositioner 6 9 050 0
Skatt på årets resultat 8 -1 744 133
Årets resultat  6 698 -547

Räkenskapsåret 

Resultaträkning - moderbolaget
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Belopp i tkr Not 2020 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent och licenser 10 0 10

0 10

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 14 20 220 20 219
Uppskjuten skattefordran 17 0 1 698

20 220 21 917

Summa anläggningstillgångar  20 220 21 927

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 9 133 1 020
Övriga fordringar 51 75
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 131 97

9 315 1 192

Kassa och bank 805 1 794
    
Summa omsättningstillgångar 10 120 2 986

SUMMA TILLGÅNGAR  30 340 24 913

Per 31 december

Balansräkning - moderbolaget
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Balansräkning - moderbolaget
Belopp i tkr Not 2020 2019

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 16 807 780

807 780

Fritt eget kapital
Överkursfond 34 826 33 827
Balanserat resultat -12 559 -12 012
Årets resultat  6 698 -547

28 965 21 268

Summa eget kapital  29 772 22 048

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 95
Övriga skulder 223 2 181
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 344 589
Summa kortfristiga skulder 568 2 865

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  30 340 24 913

Per 31 december
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Belopp i tkr Aktiekapital
Övrigt fritt eget 

kapital
Summa eget 

kapital

Eget kapital 2019-01-01 681 19 131 19 812

Nyemission 99 2684 2 783
Årets resultat -547 -547
    
Eget kapital 2019-12-31 780 21 268 22 048

Nyemission 27 999 1 026
Årets resultat 6 698 6 698

Eget kapital 2020-12-31 807 28 965 29 772

Fritt eget kapitalBundet eget kapital

Förändring i eget kapital - moderbolaget
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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.

Koncernredovisning
Waystream Holding AB upprättar koncern-
redovisning.  Dotterbolag är bolag i vilka 
moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer 
än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande. Bestämmande 
inflytande innebär en rätt att utforma ett företags 
finansiella och operativa strategier i syfte att 
erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen 
av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det 
innebär att förvärvsanalysen upprättas per 
den tidpunkt då förvärvaren får  bestämmande 
inflytande. Från och med den tidpunkt ses 
förvärvaren och den förvärvade enheten som   
en redovisningsenhet. 

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till 
summan av 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 förvärvstid-

punkten inkluderas i koncernredovisningen det 
förvärvade företagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillgångar och skulder. Goodwill 
utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade 
identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstill-
fället 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 konsoli-
deringen omräknas posterna i dessa företags 
balans- och resultaträkningar till balansdagskurs 
respektive årets genomsnittskurs. De valuta-
kursdifferenser 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 transaktions- 
dagens avistakurs.

Rapportering för verksamhetsgrenar och  
geografiska marknader
Koncernen har bara en verksamhetsgren i 
dagsläget. Verksamheten äger huvudsakligen 
rum i Sverige. Koncernen har ett utvecklings- 
center i Shanghai. Försäljningen sker främst  
på den nordiska marknaden.

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

Tjänsteuppdrag redovisas enligt K3 23.26 där 
en intäkt från ett tjänsteuppdrag med obestämt 
antal aktiviteter  under en bestämd tidsperiod 
ska redovisas linjärt över tidsperioden om inte 
någon annan metod bättre  återspeglar färdig-
ställandegraden. Vi periodiserar intäkten över 
perioden som supportavtalet gäller.

Ränta
Ränta redovisas som intäkt enligt den s k  
effektivräntemetoden

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella 
leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra 
men exklusive utgifter för tjänster som försäkring 
och underhåll, redovisas som kostnad linjärt
över leasingperioden.

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. Ersätt-
ningar till anställda efter avslutad anställning avser 
avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbe-
stämda 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 pen-
sionsplaner. Utgiften för avgiftsbestämda planer 
redovisas som en kostnad under den period de 

anställda utför de tjänster som ligger till grund  för 
förpliktelsen. Enligt punkt 28.22 får koncernen 
redovisa pensionsförpliktelser i utländskt 
dotterbolag på samma sätt.

Inkomstskatter     
Redovisade skattekostnader inkluderar aktuella 
inkomstskatter och uppskjuten skatt som 
uppkommit till följd av temporära skillnader 
mellan redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder, beräknade i enlighet 
med balansräkningsmetoden. Uppskjuten 
skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
utsträckning det är sannolikt att avdragen kan 
avräknas mot överskott vid framtida beskattning. 
Uppskjutna skattekostnader och intäkter till 
följd av temporära skillnader som uppstått under 
perioden redovisas i resultaträkningen på raden 
Skatt på årets resultat. Aktuell skatt, liksom 
förändringar i uppskjuten skatt, redovisas i 
resultaträkningen om inte skatten är hänförlig 
till en händelse eller transaktion som redovisas 
direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även 
skatteeffekten i eget kapital.
       
Immateriella tillgångar 
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs planerat och 
systematiskt sökande i syfte att erhålla ny 
vetenskaplig eller teknisk kunskap och insikt, 
redovisas som kostnad när de uppkommer.
Vid redovisning av utgifter för utveckling 
tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att 
utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen 
redovisas som tillgång när erforderliga förut-
sättningar är uppfyllda. Internt upparbetade 
immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. Anskaffnings-
värdet för en internt upparbetad immateriell 
anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt 
hänförbara utgifter (t ex material och löner).
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Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än 
en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för 
tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt 
belopp räknas in i anskaffningsvärdet.
   
Lånutgifter aktiveras inte i utvecklingsarbeten.
   
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Goodwill representerar skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet för rörelseförvärv och 
det verkliga värdet  av övertagna tillgångar, 
övertagna skulder samt eventualförpliktelser. 
Goodwill redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Goodwill skrivs av 
på 10 år då man anser att värdet på goodwillen 
består under den perioden som minst.
     
Patent och licenser redovisas till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  
    
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.  
Avskrivningenredovisas som kostnad  
i resultaträkningen. 

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 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 åter-
vinningsvärdet 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. 

Följande avskrivningstid tillämpas: Koncern

Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling 5-7 år

Förvärvade immateriella tillgångar
Patent och licenser 5 år
Goodwill 10 år

Följande avskrivningstid tillämpas: Koncern

Materiella anläggningstillgångar:
Inventarier, verktyg och installationer 5 år
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Finansiella poster som redovisas i balans- 
räkningen inkluderar kundfordringar, övriga 
fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräk-
ningen 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 anläggnings-
tillgångar. 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 mellanskill-
naden som räntekostnad över lånets löptid med 
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallopunkten det 
redovisade beloppet och det belopp som ska 
återbetalas.

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 kvittnings-
rätt föreligger samt då en reglering med ett 
nettobelopp avses ske eller då en samtida 
avyttring av tillgången och reglering av  
skulden avses ske.

Varulager
Varulagret är upptaget till den lägsta av  
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Därvid harinkuransrisk beaktats. Anskaffnings-
värdet 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 produkt-
garanti. 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 redovisnings-  
och värderingsprinciper
Moderbolagets årsredovisning har upprättats  
enligt årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens 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 
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 
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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 brutto- 
belopp i balansräkningen, inklusive den  
uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till 
reserverna.

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

Not 2  
Uppskattningar och bedömningar

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 verkliga utfallet kan avvika dessa uppskatt-
ningar 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 2020 är bedömningen  
att redovisat värde på dessa produkter 
inte överstiger verkligt värde.   
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Styrelseledamöter och ledande  
befattningshavare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Styrelseledamöter 1 5 6 1 4 5
Verkställande direktör och andra ledande 
befattningshavare 1 2 3 1 1 2
Totalt i koncernen 2 7 9 2 5 7

2019
Antal på balansdagen

2020
Antal på balansdagen

Not 3  
Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Not 4 
Operationell leasing - leasingtagare

Not 5
Anställda och personalkostnader

Medelantal anställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Dotterbolag Sverige 0 8 8 1 9 10
Dotterbolag Kina 0 5 5 0 5 5
Totalt i dotterbolag 0 13 13 1 14 15
Moderbolaget 1 0 1 1 0 1
Koncernen totalt 1 13 14 2 14 16

2019
Medelantal anställda

2020
Medelantal anställda

 2020 2019

Framtida minimileasingavgifter avseende icke uppsägningsbara  
operationella leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år 2 020 1 683
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 2 104 3 722

4 124 5 405

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 2 042 2 037

Koncernen

 2020 2019 2020 2019

Pwc
Revisionsarvode 281 278 131 120
Revisionsverksamhet utöver revisions-
uppdraget 0 46 0 46
Summa 281 324 131 166

ModerbolagetKoncernen

Av leasingavgiften utgör 1 973 (1 957) hyra för lokalkostnader. 
Hyresavtalet i Sverige löper ut 2023-03-31.
Avtalet i Shanghai löper ut 2022-01-25.
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Personalkostnader
2020 2019

Moderbolaget 
Styrelse och ledande befattningshavare
Löner och andra ersättningar 2 126 1 815
Sociala avgifter 786 641
Pensionskostnader 282 166
Summa 3 194 2 622

Dotterbolag
Styrelse och ledande befattningshavare
Löner och andra ersättningar 2 577 1 049
Sociala avgifter 874 369
Pensionskostnader 267 162
Summa 3 718 1 580

Övriga anställda
Löner och andra ersättningar 8 108 9 294
Sociala avgifter 2 097 3 072
Pensionskostnader 559 833
Summa 10 764 13 199

Summa koncernen 17 676 17 401



39

W
ay

st
re

am
 H

ol
di

ng
 A

B
 (

p
ub

l)
 Å

rs
re

d
ov

is
ni

ng
 2

0
20

Not 6 
Bokslutsdispositioner

 2020 2019
Koncernbidrag 9 050 0
Summa Bokslutsdispositioner 9 050 0

Moderbolaget

2019

Grundlön,  
styrelse- 

arvode
Rörlig 

ersättning
Pensions-

kostnad
Övrig 

ersättning Summa
Styrelseordförande
Peter Kopelman, fd 104 0 0 0 104
Matthias Trygg 175 0 0 0 175
Styrelseledamot
Fredrik Grunewald 29 0 0 0 29
Johnny Hedlund 50 0 0 0 50
Heléne Köhler 50 0 0 24 74
Fredrik Lundberg 29 0 0 0 29
Mats Svärdh, fd 21 0 0 0 21
Linda Swärd, fd 21 0 0 0 21
Stefan Tegenfalk, fd 21 0 0 0 21
Verkställande direktör
Susanne Torrbacka 1 277 68 166 0 1 511
Övriga ledande befattningshavare (1 antal) 1 046 68 162 0 1 276
Varav från dotterbolag 1 046 68 162 0 1 276
Summa 2 823 136 328 24 3 311

2020

Grundlön, 
styrelse-

arvode
Rörlig 

ersättning
Pensions-

kostnad
Övrig 

ersättning Summa
Styrelseordförande
Matthias Trygg 300 0 0 0 300
Styrelseledamot
Fredrik Grunewald fd 21 0 0 0 21
Johnny Hedlund 50 0 0 0 50
Heléne Köhler 50 0 0 0 50
Fredrik Lundberg 50 0 0 0 50
Henrik Holm 44 0 0 0 44
Gerard Nicolaas van den Hoven 58 0 0 0 58
Verkställande direktör
Susanne Torrbacka 1 370 247 282 0 1 933
Övriga ledande befattningshavare (2 antal) 1 817 719 267 0 2 837
Varav från dotterbolag 1 817 719 267 0 2 837
Summa 3 761 966 549 0 5 344
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2020 2019

Summa 6 5
Varav avseende koncernföretag 6 5

2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 10 152 10 152

Utgående anskaffningsvärde 10 152 10 152

Ingående avskrivningar -7 264 -6 246
Årets avskrivning -1 018 -1 018

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 282 -7 264
  

Redovisat värde vid årets slut 1 870 2 888

Not 7 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 8 
Skatt på årets resultat

Not 9
Goodwill

 2020 2019 2020 2019

Aktuell skatt 3 396 -2 300 -1 744 0
Uppskjuten skatt 0 133 0 133
Årets skattekostnad 3 396 -2 167 -1 744 133

Resultat före skatt 15 068 9 221 8 441 -680

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 
(21,40%) 3 225 -1 973 -1 806 146
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 275 -186 -3 -5
Justering underskottsavdrag mot ny 
skattesats -104 -8 65 -8
Aktivering av tidigare ej aktiverade 
underskottsavdrag - - - -
Skatteeffekt av schablonränta på 
periodiseringsfond  - -
Redovisad skattekostnad 3 396 -2 167 -1 744 133

Moderbolaget

Moderbolaget

Koncernen

Koncernen
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2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 67 522 54 800
Omklassificering 1 101 12 722
Utgående anskaffningsvärde 68 623 67 522

Ingående avskrivningar -24 914 -21 754
Årets avskrivning -4 687 -3 160
Utgående ackumulerade avskrivningar -29 601 -24 914

Ingående nedskrivningar -26 202 -26 202
Årets nedskrivning 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -26 202 -26 202

Redovisat värde vid årets slut 12 820 16 406

Not 10 
Patent och licenser

Not 11  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete

 2020 2019 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 2 089 2 089 62 62
Årets investering 1 0 0 0
Utgående anskaffningsvärde 2 090 2 089 62 62

Ingående avskrivningar -2 077 -2 061 -52 -40
Årets avskrivning -13 -16 -10 -12
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 090 -2 077 -62 -52

Redovisat värde vid årets slut 0 12 0 10

Moderbolaget

Koncernen

Koncernen
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2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 895 4 873
Under året nedlagda kostnader 3 790 8 744
Omklassificering -1 100 -12 722
Utgående anskaffningsvärde 3 585 895

Redovisat värde vid årets slut 3 585 895

2020 2019

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde 2 311 2 311
Årets investering 138 0

Utgående anskaffningsvärde 2 449 2 311

Ingående avskrivningar -2 165 -2 085
Årets avskrivning -78 -80
Valutakursdifferenser 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 243 -2 165

Redovisat värde vid årets slut 206 146

2020 2019

Andelar i koncernföretag
Ingående balans 20 220 20 220
Redovisat värde vid årets slut 20 220 20 220

Not 12
Pågående utvecklingsarbeten

Not 13 
Inventarier, verktyg och installationer

Not 14 
Finansiella anläggningstillgångar

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget
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Not 15 
Förutbetalda kostnader

Not 16 
Aktiekapital

Not 17 
Uppskjutna skatter

Moderbolaget
Kapital-

andel Röstandel
Antal 

aktier/andelar
Bokfört värde

2020
Bokfört värde

2019
Waystream AB 100% 100% 100 000 20 220 20 220

Innehav av andelar i dotterföretag utgörs av följande: 

Koncernen Org nr Säte Kapitalandel
Waystream AB 556887-8762 Kista 100%
Waystream Shanghai co., Ltd 310115400288582 Shanghai 100%

 2020 2019 2020 2019

Förutbetalda hyror 456 456 0 0
Övriga poster 1 135 893 131 97
Summa 1 591 1 349 131 97

ModerbolagetKoncernen

Aktiekapitalet bestod per 2020-12-31 av 8 069 763 aktier, kvotvärde 0,1 kr.

Uppskjuten skattefordran 2020 2019 2020 2019

Outnyttjade underskottsavdrag 2 588 5 486 0 1 697
     
Uppskjuten skattefordran som redovisas  
i balansen 2 588 5 486 0 1 697

Uppskjuten skatteskuld 2020 2019

Obeskattade reserver 115 0
Uppskjuten skatteskuld som redovisas i balansen 115 0

ModerbolagetKoncernen

Koncernen
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Koncernen Moderbolaget

Skattesats 20,6% 2022 863 0
Skattesats 20,6% 2023 862 0
Skattesats 20,6% 2024 863 0
Summa uppskjuten skatt 2 588 0

I Koncernen finns ett underskott på 12 563 tkr.  Underskottet har i sin helhet beaktats vid beräkning av 
den uppskjutna skattefordran.    
      
Uppskjuten skattefordran beräknas kunna utnyttjas enligt följande:

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.    
  

Koncernen Produktgarantier Ersättn. till anställda Summa

Ingående saldo 2019-01-01 19 0 19
Nya avsättningar 21 0 21
Utgående balans 2019-12-31 40 0 40

Ingående saldo 2020-01-01 40 0 40
Nya avsättningar 96 0 96
Utgående balans 2020-12-31 136 0 136

Not 18 
Övriga avsättningar

Not 19 
Skulder kreditinstitut

Not 20 
Checkräkningskredit och fakturabelåningskredit

Ett banklån om 0 (1 000) tkr redovisas under följande poster i  
balansräkningen 2020 2019

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 1 000
Summa 0 1 000

2020 2019

Beviljad kredit, checkräkning 6 000 6 000
Utnyttjad kredit, checkräkning 0 4 116

Beviljad kredit, fakturabelåning* 2 000 2 000
Utnyttjad kredit, fakturabelåning* 1 754 1 938
   
*Skuld fakturabelåning klassificeras som skuld kreditinstitut

Koncernen

Koncernen
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Not 21 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 22 
Ställda säkerheter

Not 23 
Eventualförpliktelser

Avseende skulder till kreditinstitut 2020 2019

Företagsinteckningar 17 450 17 450
Fakturafordran för fakturabelåning 1 754 1 938
Summa ställda säkerheter 19 204 19 388

2020 2019

Garantiförbindelser 600 600
Summa eventualförpliktelser 600 600

Koncernen

Koncernen

 2020 2019 2020 2019

Förutbetalda intäkter 2 882 2 596 0 0
Semesterlöneskuld 507 463 119 93
Sociala avgifter 357 145 57 29
Löner & bonus 766 672 63 44
Övriga upplupna kostnader 913 1 392 105 422
Summa 5 425 5 268 344 588

ModerbolagetKoncernen

Not 24 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

2020 2019

Av- och nedskrivningar 5 796 4 274
Avsättningar 96 21
Valutakursdifferenser -84 25
Summa justeringar 5 808 4 320

Koncernen
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Not 25 
Väsentliga händelser efter balansdagen

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet kan komma att påverka koncernens framtida 
utveckling eller risker som kan påverka resultatet framöver. Vi bedömer att påverkan på koncernen är 
begränsad till förhöjda fraktpriser och något längre leveranstid på vissa produkter. Hur framtida politiska 
beslut och människors och företags beteende i samband med virusspridningen kommer att påverka 
verksamheten är dock svårt att förutse. 

Waystreams styrelse har utsett Fredrik Lundberg som ny VD, han kommer börja senast den 11 juni 2021.
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Underskrifter
Kista 2021-

Susanne Torrbacka
tf Verkställande Direktör

Henrik Holm
Ledamot 

Fredrik Lundberg 
Ledamot 

Matthias Trygg
Styrelsens Ordförande

Johnny Hedlund
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-      
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling 
Auktoriserad Revisor

Heléne Köhler 
Ledamot

Gerard Nicolaas van den Hoven
Ledamot 
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Revisionsberättelse 

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

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Waystream Holding AB 
(publ) för år 2020. 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 2020 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 moder-
bolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden  
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
och återfinns på sidorna 1–13. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna informa-
tion och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 
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I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl-
lande 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 verksam-
heten 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. 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 an-
vända 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. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredo-
visningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter 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 använ-
dare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen 
finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden  
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrels-
ens och verkställande direktörens förvaltning för Waystream Holding AB (publ) för år 2020 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar sty-
relsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisors-
sed 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. 
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Revisorns ansvar   
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, 
är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolag-
sordningen. 

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 Revisorsinspek-
tionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Stockholm den 29 april 2021 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Magnus Thorling 
Auktoriserad revisor




