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Innehåll i Waystreams årsredovisning 2016

Waystream är ett svenskt företag med huvudkontor i Kista utanför Stockholm.

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar.  
Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga 
och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. 

Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos 
slutanvändaren.
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Kort om Waystream

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom 
switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt 
för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga 
och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. 
Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designa-
de för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.
Idag är Waystream en framgångsrik leverantör inom Skandinavien, med 
fokus på att expandera inom den snabbt växande marknaden för fiber-
nätverk i Europa. 

Vision

Att vara den leverantör som nätverksoperatörer och tjänsteleverantö-
rer först väljer när målet är kundnöjdhet hela vägen ut till slutkund.

Affärsidé

Waystream erbjuder produkter inom routing och switching för nät och 
tjänsteleverantörer som är i behov av digital infrastruktur för tjänstele-
verans. 

Waystreams produkter ska erbjuda tillförlitliga och smarta funktioner 
som ska vara enkla att sköta och vara utvecklade särskilt för att maxi-
mera slutkundens upplevelse.

Långsiktiga finansiella mål

Bolagets målsättning är att uppnå en omsättningstillväxt om över 20 
procent årligen.

Bolagets målsättning för lönsamhet är en EBITDA (rörelseresultat före 
avskrivningar) om 10 procent, men periodvis kan detta mål underskri-
das i syfte att driva tillväxt.

Kortfakta
Grundat: 2001
Antal anställda: 26
Kontor: Stockholm , Shangai
Börs: Nasdaq First North
Ticker: WAYS
Certified Adviser: FNCA Sweden AB

Försäljning
Utveckling & produktion

Rörelseresultat, EBITDA (tkr)

Investeringar i F&U (tkr)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
(tkr)
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Johnny Hedlund, VD
Kista, mars 2017

VD har ordet

” Bolagets pågående expan-
sion bortom Sverige går bra 
och vi får löpande beställ-
ningar från våra partner i 
Norge och Danmark där vi har 
långa och stabila kundrela-
tioner med bland annat Net-
Nordic, Fibia och EnergiFyn 
gällande utbyggnad och 
uppgradering av nät.” 

2016 – ett avstamp mot en global tillväxtresa och ett 
uppkopplat samhälle

” Framöver kommer vi lägga 
stort fokus på att expandera 
utanför Norden, däribland 
inom DACH-regionen.” 

Fjolåret avslutades i högt tempo med ett rekordkvartal som innebar att bolaget ökade för-
säljningen med 22 procent jämfört med samma period 2015. Under 2016 har vi inte bara sett 
ett tilltagande intresse från operatörernas sida att uppgradera sina befintliga nätverk, utan 
också att utbyggnaden av fibernätverk är fortsatt hög både i norden och Europa generellt. 

I Sverige har vi flera draglok med oss som bearbetar och öppnar upp marknaden ytterligare. 
Dels EU:s övergripande och långsiktiga mål kring ökade bredbandshastigheter, men också 
regeringens nya bredbandsstrategi som offentliggjordes under december. Staten satsar i 
den nya strategin 5,5 miljarder konor på större utbyggnad av snabbt bredband under man-
datperioden fram till 2018. Målsättningen är ”ett helt uppkopplat Sverige” där alla männ-
iskor, hushåll och arbetsplatser har tillgång till snabbt och stabilt bredband oberoende av 
var i landet man befinner sig. För att ta vara på denna utveckling har vi utökat satsningarna 
i Sverige, bland annat genom att anställa två nya säljare för att bearbeta marknaden här. 
Bolagets affärer bortom Sverige går också bra och vi får löpande beställningar från våra 
partner i Norge och Danmark där vi har långa och stabila kundrelationer. Framöver kommer 
vi lägga större fokus på att expandera vår försäljning, dels i Norden och dels i Europa, där vi 
bedömer potentialen som stor då behovet på snabbt bredband ökar samtidigt som penetra-
tionsgraden idag är relativt låg. Det innebär att vi framöver kommer se en omfattande 
utbyggnad i regionen, och i takt med detta ämnar Waystream utöka sin närvaro i exempelvis 
Tyskland, Österrike och Schweiz.

Efter periodens utgång, i januari 2017, kunde vi offentliggöra bolagets allra första indiska 
order. Detta efter att slutkunden, som lagt beställningen via Waystreams partner Genexis 
India, genomfört en noggrann utvärdering av bolagets produkter. Vi är naturligtvis glada 
över att våra produkter lever upp till de högt ställda krav som kunden har för att uppgradera 
och framtidssäkra sitt nätverk. Indien är en oerhört intressant marknad för oss att expan-
dera till då investeringar i bredbandsinfrastruktur är en högt prioriterad fråga för politikerna. 
Därför känns det väldigt lovande att Waystream nu tagit ett första kliv in på denna marknad, 
samtidigt som vi ser över möjligheten att utöka bolagets närvaro i regionen ytterligare 
genom nya projekt och samarbeten.

Bolaget fortsätter att satsa mycket på produktutveckling och mot slutet av 2015 lanserade 
vi vår flaggskeppsprodukt MPC480. Den i kombination med befintliga produkter gör att vi 
har ett komplett erbjudande som passar bra in på marknaden och de olika kundsegment 
som vi vill adressera. Med MPC480 har vi också gjort det enklare för våra kunder att växa 
tillsammans med oss. För att ytterligare förstärka vår konkurrenskraft lanserade vi 2016 en 
ny licensmodell, ”pay-as-you-grow”. Modellen innebär att våra kunder får vår kostnadsef-
fektiva hårdvara samt licenser för avancerad mjukvara löpande efter behov vilket hjälper 
såväl befintliga som nya kunder att utvidga sina bredbandsnät med förbättrad lönsamhet. 

2017 har inletts i samma höga tempo som fjolåret avslutades i och nu fortsätter vi surfa på 
fibervågen som drar över Europa, och världen, i en snabb takt. Behovet är långt ifrån mättat 
och slutanvändarna ställer ständigt högre krav på sina nätverk och surfhastigheter i takt 
med att samhället digitaliseras.

Johnny Hedlund, VD
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Marknadens behov
Behovet av snabb uppkoppling växer snabbt när konsumenter och företag ökar sin användning av olika nätbaserade tjänster. 
Det kan handla om olika medietjänster såsom strömmad musik eller film, till exempel Netflix, Viaplay, Youtube och Spotify, eller 
sociala medier såsom Facebook och Instagram. Dessutom flyttar många företag ut sina IT-funktioner, till exempel serverlag-
ring, backup och e-post till molnbaserade tjänster. Även privat lagring och backup växer stort. 

Samtidigt har den tekniska utvecklingen möjliggjort ”Internet of Things”, som ännu bara är i sin linda, där alltifrån bilar och 
TV-apparater till kaffemaskiner kopplas upp och skapar det smarta hemmet. Fram till 2019 förväntas antalet uppkopplade 
enheter växa med 35 procent årligen, vilket innebär att det inom bara några år kommer finnas över 30 miljarder uppkopplade 
enheter 2) , som alla är beroende av en stabil internetanslutning för att uppfylla de krav vi ställer på funktionalitet och använd-
barhet. 

Marknadsbehov, drivkrafter och trender

Marknaden för snabb och tillförlitlig internetanslutning växer snabbt i Sverige såväl som globalt. Det ökande behovet är en 
effekt av den digitala transformationen som breder ut sig inom en rad nya icke-traditionella områden. Jämfört med bara ett 
fåtal år sedan har det digitala landskapet målats om totalt. Mängden data som skapas växer exponentiellt och man räknar 
med att den dubbleras vartannat år.1) 

Marknadens drivkrafter och trender
När vi utvecklar ett samhälle som bygger på digital kommunikation och uppkopplade lösningar blir tillförlitligheten i anslut-
ningarna fundamental. Vårt beroende har gjort internet till en samhällskritisk funktion, och fiber ses som den långsiktigt håll-
bara lösningen. 

Till utbyggnaden av fibernät behöver teleoperatörerna utrustning för anslutning av användare, och inom det segmentet är 
Waystream en framgångsrik leverantör i Skandinavien. Den europeiska marknaden för fiber till hemmet, som Waystream nyli-
gen börjat expandera till, har vuxit kraftigt de senaste åren. 

Antalet installerade fiberanslutningar ökade med 44 procent per år i genomsnitt mellan 2010-2014, och tillväxten förväntas 
vara fortsatt stark mellan 2015-2019 3). Under de första nio månaderna 2016 (januari – september) ökade antalet fiberanslut-
ningar med 52 procent i Europa. 

Utvecklingen av fiber i Europa drivs på EU-nivå, främst genom ”Digital Agenda for Europe” (DGE), vari den Europeiska kom-
missionen definierat tydliga mål för uppkoppling fram till 2020. Bland annat ska 50 procent av alla europeiska hem erhålla 
minst 100 Mbit/s bandbredd, och samtliga ska erhålla minst 30 Mbit/s. Målen kan jämföras med att 64 procent av alla hushåll 
i EU hade tillgång till 30 Mbit/s och enbart 3 procent till 100 Mbit/s 2014 4).

Sverige har dock högre ambitioner än så. Nyligen släppte regeringen sin nya bredbandsstrategi där målsättningen är ”Ett helt 
uppkopplat Sverige”, vilket innebär att på kort sikt, dvs. år 2020, bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bred-
band om minst 100 Mbit/s. På längre sikt bedömer regeringen att det behövs mål på två områden, där det ena är tillgången till 
snabbt bredband i hela Sverige och det andra är stabila mobila tjänster av god kvalitet. Målen innebär att 98 procent bör ha 
tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, 
och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. 

För att främja utvecklingen bidrar EU med finansiellt stöd. I de europeiska struktur- och investerings-fonderna (Esif) har EU 
gjort 453 miljarder euro tillgängligt för alla regioner, från och med 2014 till 2020. Tillgången till, kvaliteten på och använd-
ningen av informations- och kommunikationsteknik, där bredbandsinvesteringar ingår, är för första gången en av de främsta 
prioriteringarna för dessa bidrag. För att kunna leverera skräddarsydd finansiering av bredbandsprojekt har kommissionen 
tillhandahållit pengar åt Europeiska investeringsbanken (EIB), som 2015 försåg Europa med nära 20 miljarder euro för infra-
struktursatsningar 5).

 1) http://www.businessinsider.com/mind-blowing-growth-and-power-of-big-data-2015-6?r=US&IR=T&IR=T 
 2) http://uk.businessinsider.com/internet-of-everything-2015-bi-2014-12?r=US&IR=T  
 3) European FTTH Forecast, 2014-2019, 2014, http://www.ftthcouncil.eu/documents/reports/2015/market_forecast_december_2014.pdf 
 4) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-819_sv.htm 
 5) http://www.eib.org/projects/priorities/infrastructure/index.htm 
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Kunderbjudande:
MPC480 levererar den ultimata använ-
darupplevelsen. Med sin höga grad av 
konfigurerbarhet ger denna Edge-rou-
ter möjlighet för operatörer att fullt ut 
dra nytta av konvergerade Ethernet- 
och IP/MPLS-nätverk oavsett om det 
är internettjänster för hem och företag, 
eller avancerade privata VPN-tjänster.

Produkter

Waystreams produkter är att merparten av funktionerna är mjukvarubaserade, vilket framtidssäkrar produkterna avseende 
möjligheten till uppgradering, samtidigt som det innebär att Waystream kan erbjuda marknaden mer flexibla lösningar än 
andra aktörer

MPC480 
Kostnadseffektiv och mångsidig router 

för Ethernet- och IP/MPLS-nätverk

Kunderbjudande:
ASR6000 är en Gigabit Ethernet 
aggregeringsswitch och centralplace-
rad router för Gigabit-to-the-home 
(GTTH) tjänster som levereras av 
tjänsteleverantörer, nätverksoperatö-
rer och stadsnät.

ASR6000 
Gigabit Ethernet 

aggregeringsswitch och centralplace-
rad router för Gigabit-to-the-home 

(GTTH) 

Kunderbjudande:
Byggd runt en unik hybrid av nätverks-
processor (NPU) och switch-asic leve-
rerar MS4000 en slutanvändarupple-
velse som möter dagens utmaningar 
från de mest krävande FTTH- och före-
tagsnät.

MS4000
Metrostar 4000 (MS4000) Gigabit 
Ethernet L2+ är en ny generation av 

accesswitchar för FTTH- och företags-
nätverk.

Kunder
Bolaget är idag verksamt inom marknadssegmenten bredbandsaccess för hem och företag.  Befintligt produktsortiment 
vänder sig framför allt till aktörer och operatörer som distribuerar fibernät till hushållsmarknaden såsom stadsnät, 
energibolag och tjänsteleverantörer.  

Kundlojaliteten är hög med mångåriga relationer och återkommande köp där ett stort antal kunder genomgått flera 
generationsskiften i takt med växande efterfrågan och behov av uppgraderingar.

Kundcase India
Den indiska operatören PMPL tillhandahåller Internettjänster till ca 40 000 slutanvändare (en mix av hushåll och företag) i 
en stad i östra Indien. PMPL har ett leverantörsförhållande till hundratals lokala kabeloperatörer (LCO), som är små 
privatägda företag, ofta familjeföretag, som äger kabel-TV- och Internetinfrastrukturen i en byggnad eller ett kvarter. 
LCOn tillhandahåller det lokala fysiska nätverket (inklusive aktiv utrustning) som kopplar in slutanvändarna medan PMPL 
levererar tjänsten till den enskilde slutanvändaren.

Utmaningar
PMPLs nätverk har en rad problem och utmaningar och behöver på ett övergripande plan uppgraderas och förbättras. 
Dessutom måste man adressera följande konkreta utmaningar:

Avbrott på fiberkablar och andra stabilitetsproblem påverkar kvalitet och tillgänglighet i nätverket negativt. 
Nätets struktur försvårar användning av tekniker för automatisk backup.Skalbarhet i centrala noder när tiotusentals 
slutanvändare är online samtidigt är inte tillräcklig. Nätet har växt ur den nuvarande lösningen.
Ingen kontroll över LCO:ernas nätverk innebär att säkerhet, integritet och vanliga tekniker för separation av slutanvändare 
inte kan användas och därmed blir nätet sårbart.Målsättningen är att göra nätet stabilt och framtidssäkert samt att kunna 
hantera en framtida kundtillströmning. 

Lösning
Waystream har valt att placera ett antal MPC480 som centrala noder i nätet för att möjliggöra en ny nätdesign. 
Med MPC480 får operatören ett bättre och mer ändamålsenligt nätverk samtidigt som man löser de utmaningar och pro-
blem som man haft. Med Waystream får PMPL bättre prestanda, förbättrad stabilitet genom ny design och skalbarhet.
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Första Kvartalet
Årets första kvartal startade lite avvaktande försäljningsmässigt vil-
ket var både väntat och prognosticerat. Vi höll dock ett hårt tempo 
internt. 

Fokus låg på försäljningsfrämjande marknadsaktiviteter och därför 
stärkte vi upp vår organisation med en specialist på detta område. 
Under kvartalet deltog vi bland annat i tre konferenser; SSNF’s stora 
årliga konferens i Tylösand, en konferens i Polen och en i Ryssland. 
Under första kvartalet drog vi också igång ett intressant projekt i 
Indien, där våra produkter utvärderades för en eventuell uppgrade-
ring och utbyggnad av ett bredbandsnät. 

För att ytterligare öka transparensen mot marknaden började vi ock-
så ge ut månatliga vd-brev där vi berättar om vad som sker i bolaget 
samt adresserar viktiga händelser i vår bransch och omvärld.

2016 i korthet

Förvaltningsberättelse

En stark avslutning på året gjorde att 2016 blev ett bra år för Waystream. Omsättningen passerade 60 miljoner kronor vilket är 
den högsta omsättningen i bolagets historia. Det är tydligt att Waystream har goda kundrelationer. Vi får löpande order från 
våra befintliga kunder som både bygger ut sina nät och uppgraderar dem till gigabit för att kunna erbjuda snabbare hastighe-
ter. MPC 480 har bidragit till att vi har en mer komplett produktportfölj som gör det enklare för våra kunder att växa tillsammans 
med oss. Skandinavien har varit vår tillväxtmotor under året, men vi har även lagt fokus på andra marknader. Det finns flera 
intressanta marknader i Europa, däribland DACH-regionen, men också längre bort än så, där till exempel Indien är en marknad 
där vi tagit hem några order.

Andra kvartalet 
Under andra kvartalet ökade vi försäljningen med 14 procent. Det var 
vår hemmamarknad, det vill säga Skandinavien, som var drivande i 
den ökningen. Bland annat fick vi en order via vår norska partner 
NetNordic från Homenet. Under kvartalet kunde vi också meddela att 
våra produkter ASR6000 och MS4000, som används i många svens-
ka stadsnät, erhållit certifiering enligt den senaste SKA-standarden 
för säker kundanslutning från Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF). 
Detta är en viktig kvalitetsmarkering på att nätet byggts rätt. 

Under andra kvartalet började vi också se frukterna av den nya för-
säljningsmodellen, pay-as-you-grow, som vi implementerade i sam-
band med introduktionen av MPC480. Pay-as-you-grow-modellen 
innebär att inträdesbarriären för att sälja våra produkter sänks då 
våra kunder kan testa våra produkter i begränsad omfattning för att 
sedan enkelt kunna skala upp och addera ytterligare funktionalitet.

Nettoomsättning per kvartal (tkr)

Rörelseresultat (EBITA) per kvartal (tkr)

Styrelsen och verkställande direktören för Waystream Holding AB (publ), Org. nr. 556904-6476, avger härmed årsredovisning 
och koncernredovisning för Räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.  Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusen-
tals kronor (tkr).  Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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2016 i korthet

Händelser efter periodens utgång 
Bolagets VD Johnny Hedlund har meddelat att han lämnar sin posten som VD. Johnny Hedlund kommer att arbeta kvar 
under sin uppsägningstid, som sträcker sig fram till sommaren. Johnny har rätt till ett avgångsvederlag, se not 6.

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

Tredje Kvartalet
Tredje kvartalet inleddes med semestertid i Sverige och övriga Euro-
pa men det var ändå ett händelserikt kvartal. Vi fördjupade vårt part-
nerengagemang i Malaysia och vi fick också en första mindre order 
där. Vi gjorde även en del framsteg vad det gäller vårt utvärderings-
projekt i Indien. I Sverige och övriga Skandinavien stärkte vi vår 
position och tog till exempel hem tre order via vår partner NetNordic 
från Öresundskraft, MittNät och Savman. 

Vi fick också en order från Affärsverken i Karlskrona samt en affär 
från vår trogna kund Energi Fyn i Danmark. Under kvartalet stärkte vi 
även upp vår organisation, dels på tekniksidan med en ny senior sys-
temingenjör, och dels på försäljningssidan med en landschef för 
DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz) som är en region 
vi bedömer som intressant.  

Fjärde kvartalet 
Fjärde kvartalet blev ett rekordkvartal för oss, vi ökade vår försälj-
ning med 22 procent och vi gjorde många stora affärer. Via vår part-
ner NetNordic fick vi exempelvis in en affär i oktober, till ett värde av 
åtta miljoner kronor, och ett flertal order i december till ett totalt 
värde mellan åtta och tio miljoner kronor.  Därutöver vann vi ytterli-
gare tre affärer i 2-3-miljonersklassen, varav en i Danmark. Trots att 
kvartalet varit det bästa försäljningsmässigt behövde vi dock revi-
dera ner vår tillväxtprognos för helåret. I samband med detta genom-
förde vi en omorganisation av vår försäljningsorganisation vilket vi 
tror kommer att öka effektiviteten i vårt försäljningsarbete. 

I oktober deltog vi i Broadband World Forum, som är en av de absolut 
viktigaste globala mötesplatserna inom Waystreams bransch. Tack 
vare vårt sponsorskap, där Waystream såg till att alla besökare fick 
tillgång till snabbt och pålitligt internet under konferensen, fick 
bolaget stor synlighet under konferensen. 

Investering i F&U per kvartal (tkr)

Kassaflöde från den löpande verksamheten per 
kvartal (tkr)

Finansiella nyckeltal
Belopp i tkr 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 60 003 56 445 53 398 45 235
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) 8 721 4 048 10 432 4 517
Rörelseresultat (EBIT) 27 912 7 529 1 877
Resultat efter finansiella poster -196 468 7 214 1 415
Rörelsemarginal 0% 5% 14% 4%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 049 5 029 9 011 1 902
Disponibla medel 3 592 21 806 6 123 1 019
Balansomslutning 76 167 73 677 48 284 34 302
Soliditet 64% 67% 43% 35%
Medelantal anställda 26 26 23 19
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Vår affär och affärsmodell

Waystream arbetar med 
kvalitet i alla led - det är en 
förutsättning för att vara 
kundens förstaval.

Affärsmodell
Waystreams affärsmodell innefattar erbjudanden inom 
hårdvara, tillhörande mjukvarulicenser samt 
supportjänster.

Bolaget erbjuder marknaden hårdvaruprodukter för anslut-
ning av slutanvändare (access), aggregering av access, 
distribution och transport av trafik från aggregeringspunk-
ter och hantering av tjänster i nätverket. Hårdvaruprodukter 
utgör switchar och Edge routrar med tillbehör som optiska 
moduler och kablage. Till samtliga hårdvaruprodukter finns 
tillhörande mjukvarulicenser för Bolagets operativsystem 
iBOS. Utöver grundfunktionen i iBOS, som beror på platt-
form, finns det för de flesta produkter tillval som via sepa-
rata licenser tillför ytterligare funktionalitet till respektive 
plattform. 

Kunden köper den kombination av hårdvara och mjukvaru-
licenser som behövs för att realisera de önskade funktio-
nerna i nätet.

Bolaget erbjuder också supporttjänster. Via teknisk support 
ges kunden tillgång till buggrättade versioner av mjukvaran 
och nya funktioner som utvecklas inom ramen för den 
befintliga licensen. Supporttjänsten erbjuds genom Bola-
gets partner. Bland supporttjänsterna ingår även tjänster 
som ger rätt till utbyte av produkter i händelse av fel efter 
att ordinarie garanti upphört. Bolagets partner har möjlig-
het att på plats erbjuda utbyte av produkter i enlighet med 
kundens önskemål.

Bolagets produktportfölj och prissättning är strukturerad 
för att möjliggöra för kunder att köpa kapacitet och funktio-
nalitet efter behov – dvs. i takt med att deras nät byggs ut. 
Det här innebär att grundinvesteringen är rimlig för alla 
storlekar av kunder för att kunna komma igång med ny 
funktionalitet i sitt nätverk.

Forskning och Utveckling
Fokus under 2016 har legat på mjukvarupaket till MPC480, 
vilket skett i flera omgångar under året. Ett större paket lan-
serades i juni 2016 där bland annat Provider Edge-funktio-
nalitet lades till. Fortsatt utveckling inom MPC480 
plattformen för bland annat SDN (Software Defined Networ-
king) och Service Router-funktionalitet. Under året påbör-
jades också arbete för en ny serie produkter för lager 2 
access och aggregering för lansering under 2017.

Bolaget har under året investerat 16 747 (16 005 TSEK) i FoU 
varav 16 003 (15 802 TSEK) aktiverats i balansräkningen.

Intäktsmodell
Majoriteten av projekten prisberäknas av kunderna som en 
kostnad per ansluten kund, vilket i hög grad varierar bero-
ende på utnyttjandegrad av exempelvis antalet köpta 
anslutningar, men beställs sedan enligt framförhandlade 
priser på hårdvara och mjukvara. Dessa faktureras normalt 
vid leverans med en kredittid som idag varierar mellan 30 
och 60 dagar.

Supportavgift erläggs i förskott antingen årsvis, halvårsvis 
eller kvartalsvis och denna avgift varierar i storlek beroende 
på hur komplex produkten är och ifall det gäller både hård-
vara och mjukvara eller endast mjukvara. Supportavgift 
erläggs normalt under hela produktens livscykel och ligger 
vanligen i intervallet 3-20 procent av inköpsvärdet. Bolaget 
informerar kunder och partner via supportweb och andra 
kanaler om förväntad livscykel för produktsortimentet. En 
typisk livscykel för produkter är 5-7 år.Via kreditinstitut som 
Bolaget samarbetar med kan Bolaget också erbjuda paket 
med operativ leasing av hårdvara, mjukvara och support. 

I bilderna nedan beskrivs intäktsfördelningen för 2015 och 
2016. Notera att i bilderna redovisas enbart mjukvara som 
sålts separat som mjukvara. I hårdvaran ingår en mjukvara 
som oftast säljs som en integrerad del i hårdvaran och 
därför redovisas som hårdvara.

Hög teknisk kompetens

Svenskt bolag

Konkurrenskraft

Funktionalitet

Intäktsfördelning 2015

Intäktsfördelning 2016
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Per den sista december 2016 uppgick antal aktier till 6 808 620 stycken (1 röst per aktie).

I optionsprogram 2015/2018:1 finns 208 008 stycken utestående teckningsoptioner, varav  167 804 stycken är kvar i bolagets 
ägor.

I optionsprogram 2015/2018:2 finns 104 000 utestående teckningsoptioner.

Aktien

Ägare Antal Aktier Andel av kapital och röster, %
Fiber Access NP Management Intressenter AB 1 439 638 21,14%
Severin Invest AB 895 339 13, 15%
Dahltec AB 686 709 10,09%
Robert Idegren Holding AB 645 811 9,49%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 614 571 9,03%
Stefan Tegenfalk Invest AB 485 810 7,14%
Försäkringsbolaget Avanza  pension 474 932 6,98%
Tamt AB 189 603 2,78%
MH Köhler invest AB 133 573 1,96%
Swedbank Försäkring 103 918 1,53%
Summa 5 669 904 83,29%

Antalet aktieägare uppgick till 849 och antalet registrerade aktier 2016-12-31 var 6 808  620 stycken.
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Waystream bedriver främst sin verksamhet i Sverige och 
övriga nordiska länder men även i länder utanför Norden. 
Waystream påverkas därför, i likhet med andra företag, av 
allmänna ekonomiska, finansiella och politiska förhållan-
den på global nivå. Waystreams utveckling och finansiella 
ställning är således delvis beroende av faktorer utanför 
Waystreams kontroll. Efterfrågan på de produkter och tjäns-
ter som Waystream tillhandahåller påverkas av bland annat 
allmänna makroekonomiska faktorer, såsom den allmänna 
konjunkturen och investeringsviljan hos företag och kon-
sumtionen hos privatpersoner. Globala ekonomiska förhål-
landen och negativa förändringar inom ekonomierna i Sve-
rige och övriga nordiska länder, men även världen i dess 
helhet, kan ha en negativ inverkan på Waystreams verk-
samhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av partner/återförsäljare
Försäljning av Waystreams produkter och tjänster sker till 
största delen genom ett fåtal större partner, vilket gör att 
förlusten av en partner kan bli mycket kännbar. Waystream 
jobbar kontinuerligt med att fördjupa samarbetet med 
befintliga partner samt att se över antalet partner och 
förnya där det behövs.

Beroende av leverantörer
Waystream är för sin verksamhet beroende av att produkter 
från hårdvaruleverantörer lever upp till överenskomna krav 
avseende bland annat mängd, kvalitet och leveranstid. 
Bolaget är för närvarande beroende av en specifik hårdva-
ruleverantör för fullgörande av sina åtaganden gentemot 
sina partner och kunder. Om Bolagets hårdvaruleverantör 
skulle avsluta sitt samarbete med Bolaget eller av någon 
anledning inte skulle leverera avtalade produkter, vilket i 
sin tur skulle leda till att Bolaget inte kan uppfylla sina åta-
ganden mot sina partner och slutkunder, kan detta påverka 
Bolagets relationer med sina partner och kunder negativt 
och även medföra negativa effekter på Bolagets resultat 
och finansiella ställning.

Tekniska risker
Den marknad Waystream verkar på kännetecknas av snabb 
teknologisk utveckling och kunder som har höga krav på 
funktionalitet, integration och teknik, vilket i sin tur ställer 
höga krav på Bolaget att kontinuerligt utveckla produkter 
och tjänster som möter kundernas krav. Bolaget har för 
avsikt att fortsätta att nyutveckla och vidareutveckla sina 
produkter. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av 
produkter kan på förhand vara svåra att fastställa med 
exakthet. Det finns således en risk att en planerad produkt-
utveckling blir mer kostsam och tar längre tid att anpassa 
till marknadens behov än planerat. 

Om Bolaget helt eller delvis misslyckas med sin löpande 
tekniska utveckling i enlighet med fastlagda planer, kan det 
komma att påverka Bolagets framtida omsättning och lön-
samhet på ett negativt sätt. Framtida produktutveckling 
kan komma att inte bli framgångsrik och det finns även en 
risk att den inte heller kommer att accepteras av kunder och 
konsumenter, vilket också skulle kunna påverka Bolagets 
framtida omsättning och lönsamhet negativt.

Ansvar för fel och brister i Bolagets produkter
Waystreams verksamhet innefattar utveckling, tillverkning 
och tillhandahållande av switchar och routrar för datakom-
munikation via fiber som används bland annat för internet-
tjänster för hushåll (Fiber To The Home), samt för internet-
anslutningar, virtuella nätverk etc. för företag, varvid Bolaget 
har åtagit sig kontraktuellt ansvar såvitt avser fel och brister 
i Bolagets produkter i förhållande till sina 
partner. Även om det ofta finns kontraktuella begränsningar 
av Bolagets ansvar, kan befintliga begränsningar visa sig 
otillräckliga. Waystream kan också komma att drabbas av 
andra ansvars- eller garantikrav, exempelvis från tredje 
man. Garanti- och/eller ansvarsanspråk kan medföra 
negativa konsekvenser för Bolagets resultat och finansiella 
ställning samt kan även påverka Waystreams kund och 
partnerrelationer negativt.

Konkurrenter
Waystream verkar på en konkurrensutsatt marknad och 
Bolaget konkurrerar med ett stort antal aktörer på markna-
den. Ökad konkurrens från såväl större som mindre aktörer 
kan bidra till lägre priser på Bolagets produkter och därmed 
försämrad marginal för Waystream. Detta skulle kunna 
påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställ-
ning negativt.

Immateriella rättigheter
Bolagets immateriella rättigheter skyddas främst genom 
upphovsrättsligt skydd, patent, varumärken, lagstiftning till 
skydd för företagshemligheter och/eller avtal. Om de pro-
dukter som Bolaget framgent utvecklar inte erhåller erfor-
derligt immaterialrättsligt skydd, eller om befintligt immate-
rialrättsligt skydd inte kan vidmakthållas eller om befintligt 
immaterialrättsligt skydd visar sig otillräckligt för att tillva-
rata Bolagets rättigheter och marknadsposition, kan Bola-
gets möjlighet att bedriva verksamhet, dess finansiella 
ställning och resultat påverkas negativt.

Vidare kan Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat påverkas negativt för det fall att Bolaget blir föremål 
för intrång i dess immateriella rättigheter eller gör intrång i 
annans immateriella rättigheter.  

Riskfaktorer
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Äganderätten till de immateriella rättigheter som genereras 
inom ramen för Bolagets verksamhet, av anställda eller av 
Bolaget anlitade konsulter, tillfaller som huvudregel Bolaget 
i enlighet med tillämplig lagstiftning och befintliga avtal. För 
det fall Bolaget framgent misslyckas med att ta sina imma-
teriella rättigheter i anspråk skulle det kunna få negativa 
effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning. Bolaget är dessutom beroende av know-how och 
det finns en risk att konkurrenter utvecklar motsvarande 
know-how eller att Bolaget inte lyckas skydda sitt kunnan-
de på ett effektivt sätt, vilket skulle kunna påverka Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. 

Kreditrisk
Kreditrisk definieras som risken att Waystreams motparter 
inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Bola-
get. Om Bolaget skulle misslyckas med att erhålla betalning 
för sina fordringar skulle det kunna ha en negativ inverkan 
på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Valutarisk
Valutarisker finns både i form av transaktions- och omräk-
ningsrisker. Transaktionsrisk uppstår vid köp och försälj-
ning av varor och tjänster i andra valutor än respektive kon-
cernbolags lokala valuta. Omräkningsrisk uppstår vid 
omräkning av det utländska dotterföretagets resultaträk-
ningar och balansräkningar till SEK. Waysteams försäljning 
och inköp sker, förutom i SEK, även i euro och US-dollar. 
Waystream är således exponerad mot förändringar i värdet 
på SEK i förhållande till euro och US-dollar. Bolaget köper 
även varor i Kina och faktureras för dessa i US-dollar. Pri-
serna för varorna är dock baserade på CNY i förhållande till 
US-dollar. Waystream är således även exponerad mot för-
ändringar i värdet på CNY i förhållande till US-dollar. Om det 
skulle ske växelkursförändringar, och de åtgärder som Way-
stream vidtagit för att säkra sådana växelkursförändringar 
skulle visa sig vara otillräckliga, kan Waystreams verksam-
het, resultat och finansiella ställning påverkas negativt.

Föreslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Moderbolaget
Balanserat resultat 8 521 951
Årets Resultat -749 381
Överkursfond 31 142 662

Kronor 38 915 232
Styrelsen föreslår att ansamlade medel disponeras så att i ny räkning balanseras Kronor 38 915 232
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Räkenskapsåret
Belopp i tkr Not 2016 2015
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 60 003 56 445
Aktiverat arbete för egen räkning 16 003 15 802
Övriga rörelseintäkter - 156

76 006 72 403

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -25 184 -25 860
Övriga externa kostnader 4,5 -20 315 -19 529
Personalkostnader 6 -21 270 -21 798
Av-och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 7, 11,12,13,15 -8 694 -3 136
Övriga rörelsekostnader -516 -1 168
Summa rörelsens kostnader -75 979 -71 491
Rörelseresultat 27 912

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 5 4
Räntekostnader -228 -448
Summa resultat från finansiella poster -223 -444
Resultat efter finansiella poster -196 468 

Skatt på årets resultat 10 -323 -241
Årets resultat -519 227 

Resultaträkning - Koncernen
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Per 31 december
Belopp i tkr Not 2016 2015
Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 11 5 943 6 961
Patent och licenser 12 310 709
Balanserade utgifter för produktutveckling 13 24 309 897
Pågående utvecklingsarbeten 14 20 574 33 990

51 136 42 557

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 15 343 628

343 628

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 19 1 396 1 189

1 396 1 189

Summa anläggningstillgångar 52 875 44 374

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 5 264 5 271

5 264 5 271

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 14 929 12 340
Övriga fordringar 223 216
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1 024 670

16 176 13 226

Kassa och bank 1 852 10 806

Summa omsättningstillgångar 23 292 29 303

Summa tillgångar 76 167 73 677

Balansräkning - Koncernen
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Per 31 december
Belopp i tkr Not 2016 2015
Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital 18 681 681
Övrigt tillskjutet kapital 42 917 42 917
Annat eget kapital inklusive årets resultat 5 316 5 806
Summa eget kapital 48 914 49 404

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 19 2 409 2 837
Övriga avsättningar 20 725 832
Summa avsättningar 3 134 3 669

Långfristiga skulder 21
Checkräkningskredit 22 9 260 -
skulder till kreditinstitut - 571
Summa långfristiga skulder 9 260 571

Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut 571 2 286
Leverantörsskulder 5 645 8 536
Skatteskulder 1 256 582
Övriga kortfristiga skulder 2 608 4 134
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 4 779 4 495
Summa kortfristiga skulder 14 859 20 033

Summa eget kapital och skulder 76 167 73 677

Balansräkning - Koncernen
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Annat eget kapital

Belopp i tkr
Aktie-

kapital

Övrigt till-
skjutet 
kapital

Ack 
valutakurs- 

diff
Balanserad 

vinst m.m
Total eget

kapital
Eget kapital 2015-01-01 545 14 623 285 5 249 20 702

Årets resultat 228 228

Valutakursdifferenser vid omräkning av 
utländska dotterföretag 44 44

Nyemission 136 28 294 28 430

Eget kapital 2015-12-31 681 42 917 329 5 477 49 404

Årets resultat -519 -519

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska 
dotterföretag 29 29

Eget kapital 2016-12-31 681 42 917 358 4 958 48 914

Förändring i eget kapital - Koncernen
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Räkenskapsåret

Belopp i tkr Not 2016 2015
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 27 912
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 26 8 605 3 878
Erhållen ränta 5 4
Erlagd ränta -228 -448
Betald inkomstskatt -284 -291
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 8 125 4 055

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 7 -2 014
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -2 950 1 045
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -4 133 1 943
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 049 5 029

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 15 -241 -135
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 12,13,14 -16 747 -16 008
Kassaflöde från investeringsverksamhet -16 988 -16 143

Finansieringsverksamhet
Förändring av checkräkningskredit 9 260 -5 455
Amortering av lån -2 286 -1 138
Nyemission - 27 928
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 974 21 335

Ökning/minskning av likvida medel -8 965 10 221
Likvida medel vid årets början 10 806 578
Kursdifferens i likvida medel 11 7
Likvida medel vid årets slut 1 852 10 806

Kassaflödesanalys - koncernenen
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Räkenskapsåret
Belopp i tkr Not 2016 2015
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 4 314 310

4 314 310

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4 -1 694 -1 839
Personalkostnader 6 -3 771 -329
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -12 -2
Summa rörelsens kostnader -5 477 -2 170
Rörelseresultat -1 163 -1 860

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 8 207 10
Räntekostnader 9 - -226
Summa resultat från finansiella poster 207 -216
Resultat efter finansiella poster -956 -2 076

Skatt på årets resultat 10 207 686
Årets resultat -749 -1 390

Resultaträkning - Moderbolaget
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Balansräkning - Moderbolaget

Per 31 december
Belopp i tkr Not 2016 2015
Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Patent och licenser 12 48 60

48 60

Finansiella anläggningstillgångar 15
Andelar i koncernföretag 20 220 20 220
Fordringar hos koncernföretag 16 16 443 13 236
Uppskjuten skattefordran 19 1 395 1 189

38 058 34 645

Summa anläggningstillgångar 38 106 34 705

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 458 -
Övriga fordringar 150 -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 93 7

1 701 7

Kassa och bank 990 9 220

Summa omsättningstillgångar 2 691 9 227

Summa tillgångar 40 797 43 932
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Balansräkning - Moderbolaget

Per 31 december
Belopp i tkr Not 2016 2015
Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bunder eget kapital
Aktiekapital 18 681 681
Summa eget kapital 681 681

Fritt eget kapital
Överkursfond 31 143 31 143
Balanserat resultat 8 522 9 912
Årets resultat -749 -1 390

38 916 39 665

Summa eget kapital 39 597 40 346

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 142 2 108
Skatteskulder 112 9
Övriga skulder 228 177
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 718 1 292
Summa kortfristiga skulder 1 200 3 586

Summa eget kapital och skulder 40 797 43 932
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Bundet eget
kapital

Fritt eget
kapital

Belopp i tkr
Aktie-

kapital
Övrigt fritt eget 

kapital
Summa eget

kapital
Eget kapital 2015-01-01 545 12 760 13 305

Årets resultat -1 390 -1 390

Teckningsoptioner 226 226

Nyemission 136 29 850 29 986

Direkta emissionskostnader -2 284 -2 284

Emissionskostnader 503 503

Eget kapital 2015-12-31 681 39 665 40 346

Årets resultat -749 -749

Eget kapital 2016-12-31 681 38 916 39 597

Förändring i eget kapital - Moderbolaget
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
    
Koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)  
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med före-
gående år.  
  
Koncernförhållanden  
Waystream Holding AB (publ) är moderbolag till Waystream 
AB, 556887-8762 med säte i Kista, som i sin tur är moderbo-
lag till Waystrean Shanghai Co., Ltd, med säte i Shanghai. 
 
    
Koncernredovisning  
Waystream Holding AB upprättar koncernredovisning.   

Dotterbolag är bolag i vilka moderbolaget direkt eller indi-
rekt 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 ope-
rativa 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 verklig värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgång-
ar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt 
emitterade eget kapitalsinstrument, utgifter som är direkt 
hänförliga till rörelseförvärv samt eventuell tilläggsköpe-
skilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet vid 
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar 
och övertagna skulder. Från och med förvärvstidpunkten 
inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företa-
gets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och 
skulder.  

Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade 
identifierbara nettotillgångarna vid förvärvs tillfället och 
anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset, 
och värderas initialt till anskaffningsvärdet.Mellanhavan-
den mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.  
  
Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i 
utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas posterna i 
dessa företags balans- och resultaträkningar till balans-
dagskurs respektive årets genomsnittskurs. De valutakurs-
differenser som uppkommerredovisas i ackumulerade valu-
takursdifferenser i koncernens eget kapital.   
 
Utländsk valuta  
När valutasäkring inte tillämpas, värderas monetära till-
gångs- och skuldposter i utländsk valuta till balansdagens 
avistakurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt 
transaktionsdagens avistakurs.  

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

Intäktsredovisning     
Koncernens intäkter består av varuförsäljning, supportför-
säljning 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 försälj-
ning av 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 färdigstäl-
landegraden. Vi periodiserar intäkten över perioden som 
supportavtalet gäller.     
   
Ränta       
Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektiv-
räntemetoden.

Leasing - leasingtagare    
Finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstill-
gångar i balansräkningen och värderas initialt till det lägsta 
av leasingobjektets verkliga värde och nuvärde av minimi-
leasingavgifterna vid ingången av avtalet. Skulden som 
hänför sig till avtalet redovisas bland räntebärande skulder.
Leasingavtalen redovisas delade i räntekostnader och 
amortering av leasingskuld.  Koncernen har för närvarande 
endast operationella leasingavtal.  
      
Operationella leasingavtal    
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusi-
ve förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjäns-
ter 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 intjä-
nandet. Ersättningar 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 avgif-
ter. Företaget har inga förmånsbestämda pensionsplaner 
eller övriga långfristiga ersättningar till anställda.  
     
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Utgiften för avgiftsbestämda planer redovisas som en kost-
nad under den period de anställda utför de tjänster som lig-
ger till grund för förpliktelsen.

Redovisningsprinciper & kommentarer
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Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då 
legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett 
nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av till-
gången och reglering av skulden avses ske.

Inkomstskatter   
Redovisade skattekostnader inkluderar aktuella inkomst-
skatter 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 beskatt-
ning. Uppskjutna skattekostnader och intäkter till följd
av temporära skillnader som uppstått under perioden redo-
visas i resultaträkningen på raden Skatt på årets resultat. 
Aktuell skatt, liksom förändringar i uppskjuten skatt, redovi-
sas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en 
händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapi-
tal. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

Immateriella tillgångar    
Utgifter för forskning och utveckling 
Utgifter för forskning, dvs planerat och systematiskt sökan-
de i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap 
och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktive-
ringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit 
under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när erfor-
derliga förutsättningar är uppfyllda. 
  
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulera-
de avskrivningar och nedskrivningar. Anskaffningsvärdet 
för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång 
utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter ( t ex material 
och löner).
  
Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en 
oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för 
tillverkningen och uppgår till mer än  ett obetydligt belopp 
räknas in i anskaffningsvärdet.
  
Lånutgifter aktiveras inte i utvecklingsarbeten.

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvär-
det för rörelseförvärv och det verkliga värdet av övertagna 
tillgångar, övertagna skulder samt eventual förpliktelser. 
Goodwill redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Goodwill skrivs av på 10 år då man anser att värdet på good-
willen består under den perioden som minst.
  
Patent och licenser redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ned-
skrivningar.   

Avskrivningar
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens 
beräknade nytt jandeperiod. Avskrivningen 
redovisas som kostnad i resultaträkningen.

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

Materiella anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår för-
utom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet.      
 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrang-
eras 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 nytt-
jandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade för-
brukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

Följande avskrivningar tillämpas: Koncern

Materiella anläggningstillgångar:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation 
på att en tillgångs värde 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 beräkninen av återvinningsvärdet 
vid den senaste nedskrivningen har förändrats.
  
För pågående utvecklingsprojekt, ännu inte färdigställda 
och där avskrivning inte sker, görs en årlig nedskrivnings-
prövning.
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Finansiella instrument  
Finansiella poster redovisas i enlighet med reglerna i K3, 
kapitel 11, vilket innebär att värderingen sker utifrån 
anskaffningsvärdet. Finansiella poster som redovisas i 
balansräkningen inkluderar kundfordringar, övriga fordring-
ar, leverantörsskulder och låneskulder. Finansiella tillgång-
ar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kas-
saflöden från dem har löpt ut eller överförts och bolaget har 
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknip-
pade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på 
annat sätt upphört.
    
Kundfordringar och andra fordringar redovisas som omsätt-
ningstillgångar med undantag för poster som förfaller mer 
än 12 månader efter balansdagen, vilka klassas som anlägg-
ningstillgångar. Fordringar redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde och värderas sedan till det belopp som förvän-
tas 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 mel-
lanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med 
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överens-
stämmer vid förfallopunkten det redovisade beloppet och 
det belopp som ska återbetalas.

Varulager      
Varulagret är upptaget till den lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk 
beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först-in-först 
ut-principen.
      
Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller infor-
mell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras. En avsättning för garantireserv redovisas när den 
underliggande produkten eller tjänsten har sålts. Vid för-
säljning lämnar företaget 1-2 års produktgaranti. Avsätt-
ningar för dessa åtaganden görs baserat på historisk infor-
mation 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 klassifice-
rar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodoha-
vanden hos banker och andra kreditinstitut.    
      
Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med före-
gående 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 bok-
slutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redo-
visas som bokslutsdispositioner.

Aktier och andelar i dotterföretag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för 
aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott 
och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de läm-
nas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 
årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balans-
räkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är 
hänförlig till reserverna.

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

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisnings-
principer, baseras ofta på ledningens bedömningar, upp-
skattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den 
tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och anta-
ganden 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 uppskattningar och bedömningar.  
  
Uppskattningarna och antaganden ses över regelbundet. 
Eventuella ändringar redovisas i den period ändringen görs, 
om den endast påverkar den perioden, eller den perioden 
ändringen görs och framtida perioder om ändringen påver-
kar både aktuell och framtida perioder.   
 
De väsentliga riskerna i den finansiella rapporteringen avser 
främst redovisat värde på immateriella tillgångar. Det bok-
förda värdet är beroende av att den framtida marknaden för 
bolagets produkter utvecklas som förväntat. Per den 31 
december 2016 är bedömningen att redovisat värde på 
dessa produkter inte överstiger verkligt värde.
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Not 3 Nettoomsättning per geografiskt område
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015
Nettoomsättning 60 003 56 445 4 314 310

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 34 161 29 102 4 314 310
Övriga norden 22 917 21 765 - -
Polen, Slovenien 885 1 685 - -
Schweiz 1 674 1 936 - -
Övrigt 366 1 957 - -

60 003 56 445 4 314 310

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015
Pwc
Revisionsarvode 250 250 100 100
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag                      17 317 17 317
Summa 267 567 117 417

Not 5 Operationell leasing - leasingtagare
Koncernen

2016 2015

Framtida minimileasingavgifter 
avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år 1 641 1 845
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 984 1 644
Summa 2 625 3 489

Räkenskapsårets kostnads förda leasingavgifter 1 864 1 892

Av leasingavgiften utgör 1 369 (1 417) tkr hyra för lokalkostnader. Hyresavtalet i Sverige löper ut 2018-11-30.
Avtalet i Shanghai löper ut 2018-02-27 med möjlighet till förlängning samt indexklausul.

Not 6 Anställda och personalkostnader
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2016 2015

löner och 
andra 

ersättningar

sociala
kostnader

(varav 
pensions

kostnader)

löner och 
andra 

ersättningar

sociala
kostnader

(varav 
pensions

kostnader)
Moderbolag 2 340 1 325 211 108

(464) (38)
Dotterbolag 12 139 4 871 14 632 5 960

(1 075) (1 393)
Koncernen 14 479 6 196 14 843 6 068

(1 539) (1 431)
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2016 2015
löner och 

andra 
ersättningar

 
pensions-
kostnader

löner och 
andra 

ersättningar

 
pensions-
kostnader

Styrelseledamöter och VD 1 650 339 3 165 447

Övriga anställda 12 829 1 200 11 678 984

Koncernen 14 479 1 539 14 843 1 431

Ingen rörlig ersättning har utgått till styrelse och VD.

Ersättningar och andra förmåner till styrelsen under 2016

Styrelse- 
arvode

Konsult- 
arvode Lön Summa

Pensions-
kostnad

Peter Kopelman 250 - - 250 -
Stefan Tegenfalk 42 30 180 252 21
Staffan Dahlgren 50 - - 50 -
Eric Aicardi 50 - - 50 -
Linda Swärd 29 - - 29 -
Heléne Köhler 29 - - 29 -
Summa 2016 450 30 180 660 21

Summa 2015 364 374 790 1 528 126

Ersättningar och andra förmåner till VD under 2016

Lön Summa
pensions- 

kostnad
Johnny Hedlund 1 469 1 469 319
Summa 2015 1 488 1 488 321

VD har rätt till ett avgångsvederlag om minst tolv månader beräknat på den lön som gäller vid tidpunkten för uppsägning.

Medelantal anställda       

2016 2015

Medelantal anställda Medelantal anställda

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Moderbolaget 1 1 2 0 0 0

Dotterbolag

Sverige 3 9 12 2 11 13

Kina 1 11 12 2 11 13

Totalt dotterföretag 4 20 24 4 22 26

Koncernen totalt 5 21 26 4 22 26
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Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

2016 2015

Antal på balansdagen Antal på balansdagen

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Koncernen (inkl. dotterbolag)

Styrelseledamöter 2 5 7 1 4 5

Verkställande direktör och andra befattningshavare 1 1 2 1 1 2

Totalt koncernen 3 6 9 2 5 7

Moderbolaget

Styrelseledamöter 2 5 7 1 4 5

Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 1 1 2 1 1 2 

Totalt moderbolaget 3 6 9 2 5 7

Not 7 Exceptionella kostnader
    Moderbolaget

2016 2015
Utrangering av inaktuell hårdvaruplattform 3 371 -

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
    Moderbolaget

2016 2015
Summa 207 10
Varav avseende koncernföretag 207 10

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
    Moderbolaget

2016 2015
Summa - 226
Varav avseende koncernföretag - 226
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Not 10 Skatt på årets resultat

                     Koncernen           Moderbolaget
2016 2015 2016 2015

Aktuell skatt 958 767 - -
Uppskjuten skatt -635 -526 -207 -686
Årets skattekostnad 323 241 -207 -686

Resultat före skatt -196 468 -956 -2 076

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -43 103 -210 -457
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 363 365 3 -
Aktivering av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag - -229 - -229
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 3 2 - -
Redovisad skattekostnad 323 241 -207 -686

Not 11 Goodwill
  Koncernen

2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 10 152 10 152

Utgående anskaffningsvärde 10 152 10 152

Ingående avskrivningar -3 191 -2 173
Årets avskrivning enligt plan -1 018 -1 018

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 209 -3 191

Redovisat värde vid årets slut 5 943 6 961

Not 12  Patent och licenser
    Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 1 953 1 767 62 -
Årets investering 136 186 - 62

Utgående anskaffningsvärde 2 089 1 953 62 62

Ingående avskrivningar -1 244 -1 039 -2 -
Årets avskrivning enligt plan -535 -877 -12 -2
Omklassficering - 672 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 779 -1 244 -14 -2

Redovisat värde vid årets slut 310 709 48 60
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Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
                                         Koncernen

2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 4 384 4 303
Aktiverade utgifter intern utveckling 6 81
Omklassificering 26 648 -

Utgående anskaffningsvärde 31 038 4 384

Ingående avskrivningar -3 487 -2 866
Årets avskrivning enligt plan -3 242 -705
Omklassficering - 84

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 729 -3 487

Redovisat värde vid årets slut 24 309 897

Not 14 Pågående utvecklingsarbeten

                                         Koncernen
2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 33 990 19 079
Under året nedlagda  kostnader 16 603 14 911
Utrangering -3 371 -
Omklassificering -26 648 -

Utgående anskaffningsvärde 20 574 33 990

Redovisat värde vid årets slut 20 574 33 990

Not 15  Inventarier, verktyg och installationer
                                       Koncernen

2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 1 923 1 786
Årets investering 241 137

Utgående anskaffningsvärde 2 164 1 923

Ingående avskrivningar -1 295 -831
Årets avskrivning enligt plan -527 -536
Valutakursdifferenser 1 -
Omklassificering - 72

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 821 -1 295

Redovisat värde vid årets slut 343 628
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Not 16 Finansiella anläggningstillgångar
                                                 Moderbolaget

2016 2015
Fordringar hos koncernföretag
Ingående balans 13 236 -
Tillkommande fordringar 3 207 13 236
Redovisat värde vid årets slut 16 443 13 236

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

  

Moderbolaget
Kapital

andel Röstandel
Antal

aktier/andelar
Bokförtvärde

2016
Bokförtvärde

2015

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

Not 17 Förutbetalda kostnader
    Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015
Förutbetalda hyror 217 197 - -
Övrigt poster 651 473 93 7

Summa 868 670 93 7

Not 18 Aktiekapital

Aktiekapitalet bestod per 2016-12-31 av 6 808 620 aktier, kvotvärde 0,1 kr.       
Under 2015 emitterades 312 008 stycken teckningsoptioner, varav 167 804 stycken är kvar i bolagets ägo, med rätt till nyteck-
ning av 312 008 stycken aktier. Efter utspädning på grund av dessa optioner är det maximala antalet aktier 7 120 628 stycken. 
         
Varje teckningsoption berättigar innehavaren att, under perioden 1 november 2018 till 31 december 2018, teckna en ny aktie i 
Waystream Holding AB till en teckningskurs om 40 kronor per aktie. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teck-
ningsoptioner uppgår utspädningseffekten för befintliga aktieägare till cirka 4,5 procent.     
             
Teckningskursen är 1,57 kr, framräknad enligt Black-Scholes-modellen.
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Not 19 Uppskjutna skatter
    Koncernen Moderbolaget

Uppskjuten skattefordran 2016 2015 2016 2015
Outnyttjade underskottsavdrag 1 396 1 189 1 396 1 189
Uppskjuten skattefordran som redovisas i balansen 1 396  1 189  1 396  1 189

    Koncernen
Uppskjuten skatteskuld 2016 2015
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 1 477 2  225
Obeskattade reserver 932 612
Uppskjuten skatteskuld som redovisas i balansen 2 409 2 837

I Waystream Holding AB finns ett underskottsavdrag på 6 344 tkr som i sin helhet har beaktats vid beräkning av denuppskjutna 
skattefordran.

Not 20 Övriga avsättningar

Koncernen
Produkt- 
garantier

Ersättn till 
anställda

Summa

Ingående saldo 2015-01-01 127 - 127

Nya avsättningar 45 660 705

Återfört outnyttjat belopp - - -

Utgående balans 2015-12-31 172 660 832

Ingående saldo 2016-01-01 172 660 832

Återfört outnyttjat belopp -107 - 107

Utgående balans 2016-12-31 65 660 725
          

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 reg-
lera krav enligt garantivillkoren. 

Bolaget har utfärdat ett syntetiskt aktiekursrelaterat incitamentsprogram för anställda i dotterbolagt i Shanghai.  
Så kallat Share Tracker Token. Totalt är 30 000 optioner tecknade. 12-24 månader efter Waystream Holding ABs börsnotering 
ska dessa optioner lösas in till en kurs som motsvarar aktiekursen för bolaget den dag optionerna ska lösas in. En reservation 
är gjord baserad på kursen 22 kronor.

Not 21 Långfristiga skulder
    Koncernen

2016 2015
Skulder som förfaller ett till fem år från balansdagen 9 260 571

Not 22 Checkräkningskredit
    Koncernen

2016 2015
Beviljad kredit 11 000 11 000
Utnyttjad kredit 9 260 -
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Not 23  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
    Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015
Förutbetalda intäkter 2 122 1 519 - -
Semesterlöneskuld 624 470 198 201
Sociala avgifter 196 148 62 63
Löner & bonus 412 310 - -
Övriga upplupna kostnader 1 425 2 048 458 1 028
Summa 4 779 4 495 718 1 292

Not 24 Ställda säkerheter
    Koncernen

2016 2015
Avseende skulder till  kreditinstitut - -
Företagsinteckningar 17 450 17 450
Summa ställda säkerheter 17 450 17 450

Not 25 Eventualförpliktelser
    Koncernen

2016 2015
Garantiförbindelser 210 210
Summa eventualförpliktelser 210 210

Not 26 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
    Koncernen

2016 2015
Avskrivning enligt plan 8 694 3 136
Avsättningar -107 705
Valutakursdifferenser 18 37
Summa justeringar 8 605 3 878

Not 27 Händelser efter balansdagen

Vi rivstartade det nya året med en genombrottsorder i Indien. Ordern är en följd av det utvärderingsprojekt som vi arbetat på 
länge. Med hjälp av Waystream kommer den indiske operatören PMPL att uppgradera och få ett robust och framtidssäkert 
nätverk som kommer kunna klara en förväntad kundtillströmning. 

I februari tog vi hem ytterligare två affärer, en i Danmark och en i Sverige, till ett totalt värde av 3,8 miljoner kronor. I början av 
året meddelande Johnny Hedlund att han lämnar VD-posten och bolaget. Johnny Hedlund kommer att arbeta kvar under sin 
uppsägningstid, som sträcker sig fram till sommaren. Johnny har rätt till ett avgångsvederlag, se not 6.
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REVISIONSBERÄTTELSE
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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 2016. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 6-32 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 decem-
ber 2016 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för koncernen för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

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

Grund för uttalanden

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

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

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 
1-5. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. 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 på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedöm-
ningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ än att göra något av detta.



Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberät-
telse 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimli-
gen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsin-
spektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. 
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 styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för Waystream Holding AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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 utdel-
ning 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, kon-
solideringsbehov, 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 medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

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 väsent-
ligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revi-
sionsberättelsen.

Stockholm den 19 april 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling
Auktoriserad revisor




