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Styrelsen och verkställande direktören för Westpay AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2021.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
VD har ordet
Vi lägger ett väldigt speciellt år bakom oss. Pandemin har funnits med som en variabel som påverkat, inte
bara oss, utan hela samhället. Tack vare en pragmatisk och proaktiv hållning har vi lyckats, under
omständigheterna att hantera vår verksamhet väl. Vår position som leverantör av betallösningar har
förstärkts under 2021. Lokal närvaro, leveransförmåga, innovation och innovativa lösningar är bara några
exempel på var vi står starka med gott självförtroende. Westpay avslutade 2021 med lite välförtjänt
medvind, och jag ser fram emot att, tillsammans med mina kollegor fortsätta vårt arbete vidare in i 2022.
Vår strategi är förankrad, med fullt fokus på skalbarhet och tillväxt.
 
Året visar på en fortsatt kraft i vår affärsmodell och att vi är relevanta på marknaden. Jag är mycket stolt
över hur medarbetarna på Westpay hela tiden gör ett fantastiskt arbete att ta hand om våra kunder. Tack
vare detta har vi lyckats med att växa affären under varje kvartal. Våra två andra nyckeltal bruttomarginal
och återkommande intäkter ligger kvar på rekordhöga nivåer. Detta skickar självklart en bra signal till
våra kunder och partners, men det stärker också vårt självförtroende internt. 
 
Våra kostnader ökade något under andra delen av 2021. Detta beror till stor del på att pandemin har drivit
på en ökning av kostnader avseende elektronikkomponenter och frakt. Vi har också haft en viss
kostnadsrekyl från att restriktionerna lättade under hösten. Vid slutet av året beslutade vi att skriva ned
lagervärdet som en engångsåtgärd. Denna åtgärd har en resultatpåverkan men ingen kassaflödeseffekt. 
 
Vår kostnadsmedvetenhet är fortsatt ett prioriterat område. Varje kostnad eller investering som inte är
kortsiktigt kritisk för vår verksamhet, skjuts upp eller ställs in. Detta förhållningssätt tar vi med oss in i
2022 med målsättningen att bygga vidare på en sund och stabil verksamhet.
 
Leveranskapacitet och förutsägbarhet är vitalt för oss och våra kunder. Vi har, under 2021 fått anstränga
oss för att säkerställa att vår lagerhantering håller jämna steg med den efterfrågan som vi försörjer.
Anledningen till detta är att det på världsmarknaden råder en global brist på halvledare och andra kritiska
elektroniska komponenter. Genom att ta itu med denna situation proaktivt har vi lyckats säkra
tillgänglighet och leveranskapacitet för 2022 och framåt. Som ett resultat fick Westpay order från flera
nyckelkunder, för kortbetalningsinfrastruktur och relaterade tjänster. Starttidpunkten för leveranserna
sker successivt under 2022 och det totala kontrakterade intäktsvärdet (TCV) av dessa order uppgår till 40
MSEK under tre år.
 
Vi fortsätter att attrahera nya kunder och partners. Något som alla våra kunder delar är deras krav på
flexibilitet, framtidssäkerhet och pålitlighet. De vill erbjuda sina kunder en betalningslösning som hjälper
dem att öka användarupplevelsen samtidigt som de vill kunna fokusera på sin kärnverksamhet. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar jag att detta år verkligen varit annorlunda. Pandemin skapade osäkerhet
och våra kunders investeringsvilja har varit periodvis dämpad. Vi har använt denna tid till att vässa våra
erbjudanden och vår organisation. Som ett resultat har vi gjort viktiga framsteg inom en rad områden.
Bland annat har vi lanserat flera innovationer som stärker vår position, relevans och affärsmodell. Med
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Bland annat har vi lanserat flera innovationer som stärker vår position, relevans och affärsmodell. Med

vårt SaaS-liknande erbjudande kommer en större del av vår framtida tillväxt komma från återkommande
intäkter och transaktionsintäkter. Värt att notera, är att vår bruttomarginal från dessa intäktskällor är
betydligt högre jämfört med systemförsäljning. 
 
Som jag ser det har vi nu en utmärkt möjlighet, med stöd av vår position på marknaden, att ta nästa steg i
vår resa mot att bli en ledande leverantör av betallösningar. Enkelhet är en nyckelfaktor för våra kunder.
Därför strävar vi löpande mot att göra det lättare, snabbare och mer säkert att konsumera våra
betaltjänster. När jag blickar framåt så känner jag tillförsikt att vår förmåga att addera värde för våra
kunder kommer tala till vår fördel under nästkommande år.
 
Information om verksamheten
Westpay levererar smarta transaktions- och betalningslösningar till marknadsledande aktörer inom butik,
hotell och restaurang, e-handel, samt retail banking. Bolagets erbjudanden syftar till att effektivisera
betalningsflöden i fysisk handel, e-handel och självbetjäning. 
 
Vår vision är att möjliggöra betalningar globalt. Westpay är en oberoende leverantör av produkter och
tjänster för de betalsätt som marknaden efterfrågar. 
 
Westpay grundades 1988 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 2007.
Huvudkontoret ligger i Upplands Väsby och vid slutet av 2021 fanns det 35 anställda inom försäljning,
projektledning, utveckling, inköp, lager och service. Westpay är verksamt på fyra huvudsakliga
marknadsområden: Norden, Europa, Afrika och Syd- och Sydostasien. 
 
Affärsmodell
Westpays affär bygger på ett nära samarbete med kontrakterade distributörer och användare, exempelvis
Axfood, Paytrim, Kicks, Trivec, Open och ABSA Bank. Bolaget har en egen betalväxel. Med betalväxeln
tar Westpay en större del i hanteringen av kortbetalningar helt på egen hand vilket minskar beroendet av
externa partners. Betalväxeln kortar också ner ledtiden och förenklar processen för lansering på nya
marknader. Den utgör samtidigt en vital del i bolagets strategi att öka andelen transaktionsbaserade
intäkter. 
 
Även om merparten av intäkterna idag kommer från försäljning av utrustning (hård-/mjukvara) så är
återkommande intäkter från tjänster och transaktioner stadigt ökande, vilket bidrar till en bättre stabilitet.
Samtliga produkter från Westpay är fullt ut godkända och certifierade av kortindustrin (PCI) och hanterar
alla ledande kortvarumärken och ett flertal inlösande banknätverk runt om i världen. 
 
Fysisk handel
Marknaden för infrastruktur i fysisk handel, dvs betalterminaler, är global och kännetecknas av en
komplex industristruktur, höga inträdesbarriärer och ett fåtal aktörer. Väl där finns dock en fördel i form
av långvariga kontrakt och något lägre konkurrens än i många andra branscher. Området kännetecknas
samtidigt av stark tillväxt. 
 
Westpay tillhandahåller innovativa betallösningar som är utvecklade för att klara stora
transaktionsvolymer. I produktportföljen finns betalterminaler för alla marknader och tillämpningar,
däribland stationära och mobila terminaler, samt terminaler för oövervakade miljöer. Programvaran i
betallösningar möjliggör stor anpassningsbarhet för att snabbt och flexibelt kunna hantera individuella
kundkrav, vilket är en mycket viktig konkurrensfaktor för Westpay. 
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E-handel
Genom att addera online-betalningar till det existerande utbudet av betalinfrastruktur för fysiska miljöer,
skapar Westpay en komplett och unik betallösning. Westpay kommer hantera betalningar i alla kanaler.
Detta innebär att kunder med behov av att ta betalt i både fysiska miljöer, e-handel och mobila appar, kan
få hela lösningen från en leverantör. Exempelvis kan en restaurang- eller butikskedja identifiera sina
kunder oavsett om de handlar på plats eller online, vilket i praktiken är omöjligt när betalsystemen
kommer från olika leverantörer. 
 
Självbetjäning 
Westpay är också verksamt inom området självbetjäning där betalterminaler används i obemannade
miljöer. Användarna återfinns exempelvis inom restaurang-branschen, där betydelsen av självbetjäning
fortsätter att öka. Det spar tid och pengar för både gästen och restaurangen. 
 
Med självbetjäning, överlåts två av tre moment till konsumenten (beställning och betalning) och
handlaren kan fokusera på kundservice (utlämning). Minskat behov av personal och manuell hantering är
positiva effekter, men det kanske största värdet utgörs av ökad försäljning. Erfarenheter visar att
snittnotan många gånger blir högre vid självbetjäning jämfört med betalning i manuella kassor. 
 
Självbetjäning generellt är på kraftig frammarsch och Westpay är unikt med att ha både självbetjäning
och betallösningar i ett. 
 
Företaget har sitt säte i Upplands Väsby.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Westpay AB och Klarna AB, en ledande global detaljhandelsbank, betalnings- och shoppingtjänst, har
under året tecknat ett avtal som syftar till att utöka räckvidden för Klarnas betaltjänster. Följaktligen
integrerar Westpay nu Klarnas betalningserbjudanden, vilket gör Klarna till en integrerad del av
Westpays Swipe2Pay-teknologi. Denna lösning kommer att göra Klarna till ett naturligt val för Westpays
handlare och POS-partners, parallellt med andra betalningsmetoder. Med Swipe2Pay har Westpay en
unik teknologiplattform som tillåter bolaget att fortlöpande lägga till nya alternativa betalningsmetoder
bredvid traditionella kortpresenterade betalningar. Dessutom, för att stärka värdet av Westpays och
Klarnas erbjudanden till handlare och konsumenter, kommer detta samarbete också att tillföra
transaktionsintäkter till Westpay.
 
Under första halvåret av 2021 har Westpay utnyttjat de lättnader gällande skatter och avgifter som
myndigheter har erbjudit utan ansökan. Därutöver har bolaget via ansökan tagit del av stöd relaterat till
korttidspermittering. Westpay undersöker löpande de ytterligare möjligheter som finns till finansiellt stöd
och ekonomiska lättnader. 
 
Westpay har under året genomfört en riktad nyemission och konvertibelemission. Genom den riktade
nyemissionen av aktier och upptagandet av konvertibellånet har Bolaget tillförts sammanlagt cirka 23
miljoner kr före emissionskostnader. Bolaget avser att använda emissionslikviden och lånebeloppet till
att finansiera ökat rörelsekapitalbehov drivet av tillväxt samt till fortsatt utveckling av innovativa
produkter inom betalområdet, där Bolaget ser en betydande marknads- och lönsamhetspotential.
 
I samband med bokslutsarbetet för verksamhetsåret 2021 konstaterade bolaget att det fanns ett
nedskrivningsbehov avseende bolagets lagervärde. Bolaget beslutade att genomföra justeringen vilket har
belastat resultatet med 6,7 Mkr. Nedskrivningen är av engångskaraktär och är inte kassaflödespåverkande
för bolaget. Nedskrivningen avser betalterminaler som är av en utgående modell, primärt avsedd för
användare på marknader utanför Europa. På grund av förskjutningar i kundefterfrågan, främst orsakade
av pandemin, uppfyller dessa produkter inte längre de regulatoriska krav som ställs på denna typ av
hårdvara. Som led i en naturlig generationsväxling i produktportföljen, har Westpay ersatt dessa med
nyare och modernare betalterminaler.
 
Mer detaljerad information om väsentliga händelser finns tillgängligt på
https://investor.westpay.se/news/
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Westpay kommer att fortsätta satsa på produkt- och teknikinvesteringar, resurser kommer även investeras
i försäljning och certifieringar i syfte att uppnå långsiktiga kund- och partnerallianser och
konkurrensfördelar som stödjer bolagets fortsatta tillväxt. 
 
Riskhantering 
All affärsverksamhet är förenad med risker. Risker som hanteras väl kan leda till möjligheter och
värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och förluster. Förmågan att
identifiera, utvärdera, hantera och följa upp risker utgör en viktig del av styrningen och kontrollen av
bolagets affärsverksamhet. Syftet är att bolagets mål ska nås genom ett väl övervägt risktagande inom
fastställda ramar. 
Bolaget är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av risker. Nedan anges de risker som ur
affärsmässig synpunkt bedöms vara de mest väsentliga för bolaget, samt hur bolaget hanterar dessa. 
 
Valutarisk 
Med valutarisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade
valutakurser. Bolaget bedriver verksamhet på flera olika geografiska marknader och i olika valutor och är
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valutakurser. Bolaget bedriver verksamhet på flera olika geografiska marknader och i olika valutor och är

därigenom exponerad för valutarisk. Exponeringen för valutarisk härrör huvudsakligen från
betalningsflöden i utländsk valuta, så kallad transaktionsexponering samt från omräkning av balansposter
i utländsk valuta. 
 
Transaktionsexponering innebär en risk att resultatet påverkas negativt av fluktuationer för ändrade
valutakurser för de kassaflöden som sker i utländsk valuta. Bolagets utflöden består huvudsakligen av
SEK, EUR och USD samtidigt som bolagets inflöden huvudsakligen består av SEK och EUR. Bolaget är
därmed påverkad av förändringar i dessa valutakurser vad gäller den operativa transaktionsexponeringen.
Denna risk valutasäkras för närvarande ej. Detta kommer att revideras vid behov. 
 
Likviditetsrisk 
Med likviditetsrisk avses att bolaget investerar kontinuerligt i produktutveckling. Delar av
produktutvecklingen aktiveras i balansräkningen som immateriell anläggningstillgång i form av
balanserad  utgift för utvecklingsarbeten. En konsekvens av denna aktivering är att kassaflödet kan bli
ansträngt eftersom intäkterna kommer först när produktutvecklingen är färdigställd. Denna risk hanteras
genom att bolaget kontinuerligt mäter och optimerar rörelsekapitalet. 
 
Kredit- och motpartsrisk
Med kreditrisk avses risken för att motparten i en transaktion orsakar bolaget en förlust genom att inte
fullfölja sina avtalsenliga förpliktelser. Bolagets exponering för kreditrisk är huvudsakligen hänförlig till
kundfordringar. För att begränsa bolagets kreditrisk görs en kreditbedömning av varje ny kund och vid
behov tecknas kreditförsäkring. Befintliga kunders finansiella situation följs löpande upp för att på ett
tidigt stadium identifiera varningssignaler. 
 
Bolagets verksamhet är i regel beroende av tredje part i de olika affärsprojekten där motparten behövs
certifieras enligt branschstandard. Handläggningen av dessa certifieringar kan i vissa fall bli längre än
planerat och medför en risk att vissa projekt stoppas upp och försenas. Dessa förseningar kan innebära
risk för att kundfordringar inte betalas i tid vilket kan anstränga kassaflödet under perioder. Bolaget
hanterar detta genom att kontinuerligt mäta och optimera rörelsekapitalet. Dessutom visar historiken att
även om sådana förseningar uppstår leder det sällan till kundförluster. 
 
Försäljningsarbetet från de första kontakterna till att intäkter genereras dröjer vanligen flera månader.
Dessutom innebär inträde på nya marknader stora arbetsinsatser och kräver kulturell förståelse. Dessa
faktorer utgör en risk som begränsas genom väl genomarbetade marknadsstudier, personal med lokal
kännedom och goda relationer samt erfarenheter från att lyckas med liknande projekt. 
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Finansiering
Bolaget befinner sig fortsatt i en tillväxtfas men har under 2020 och 2021 påverkats av Covid-19.
Bolagets långsiktiga strategi och målsättning kvarstår. Styrelsen gör bedömningen att utsikterna är
mycket goda för att fortsatt utveckla bolagets affär och att uppnå de långsiktiga målen. För att överbrygga
de kortsiktiga effekterna av Covid-19 har bolaget arbetat aktivt med de stödåtgärder som myndigheterna
lämnat samt att minimera kostnader, dock sedan 1 juli 2021 ansöker bolaget inte längre om stöd för
korttidsarbete.
 
Bolaget bevakar och arbetar kontinuerligt med att balansera investeringar och kostnader med befintlig
finansiering. 
 
Westpay har under året genomfört en riktad nyemission och konvertibelemission. Genom den riktade
nyemissionen av aktier och upptagandet av konvertibellånet har Bolaget tillförts sammanlagt cirka 23
miljoner kr före emissionskostnader. Bolaget avser att använda emissionslikviden och lånebeloppet till
att finansiera ökat rörelsekapitalbehov drivet av tillväxt samt till fortsatt utveckling av innovativa
produkter inom betalområdet, där Bolaget ser en betydande marknads- och lönsamhetspotential.
 
Vid utgången av räkenskapsåret har bolaget en checkräkningskredit om 12 MSEK varav 12 MSEK var
outnyttjat. Denna checkräkningskredit är föremål för sedvanlig årlig omprövning och omförhandlades i
slutet av 2021. Bolaget och styrelsens bedömning är att befintlig nivå för checkräkningskredit är
tillräcklig för bolagets finansieringsbehov de kommande 12 månaderna utifrån verksamhetens omfattning
och påverkan av Covid-19 idag samt att krediten förlängs i slutet av 2022 när den förfaller. 
 
Finansiellt mål 
Bolagets långsiktiga finansiella mål är att i genomsnitt öka försäljningen med mer än 20 % per år, samt
att uppnå en genomsnittlig EBITDA-marginal om minst 10 %. 
 
Ägarförhållanden
Westpay AB är ett publikt bolag och noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 26
oktober 2007 under kortnamnet "WPAY". Per den 31 december 2021 omfattade det registrerade
aktiekapitalet 39 694 231 (33 750 000) aktier, aktierna har ett kvotvärde på 0,20 kr. På balansdagen
uppgick antalet aktieägare till 1 706 (1 526) och som största ägare är Nordnet Pensionsförsäkring AB
med 13,68 % av innehav och röster. Ingen annan enskild aktieägare äger mer än 10 % av innehav och
röster. De tio största ägarna svarade tillsammans för 53,63 % av innehav och röster. 
 
Aktiekursen uppgick den 31 december 2021 till 3,10 (2,88) kr, motsvarande ett börsvärde om ca 123,1
(97,2) Mkr. 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 53 706 52 809 58 639 67 468 93 174
Resultat efter finansiella poster -19 057 -11 806 -28 075 -15 877 6 085
Balansomslutning 47 336 45 421 54 867 58 683 66 724
Soliditet (%) 30,9 43,2 61,0 45,9 61,0
Bruttovinstmarginal (%) 58,6 66,8 61,3 60,7 57,9
EBITDA % -21 -9 -35 -14 11
      

 
Under fjärde kvartalet 2021 har en nedskrivning av lagret av tidigare generations terminaler gjorts med
6,7 MSEK. Detta är en post som inte förväntas återkomma i framtiden och som därför påverkar
jämförbarheten av de finansiella rapporterna mellan perioder. Justerad bruttovinstmarginal uppgår
därmed till 71 %.
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därmed till 71 %.

 
Förändring av eget kapital (Tkr)

 Aktie- Reserv-
Fond för

utv. Överkurs- Balanserat Årets Totalt
 kapital fond utgifter fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 6 750 248 9 080 67 060 -49 646 -13 853 19 639
Nyemission 1 189   12 864   14 053
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:     -13 853 13 853 0
Avs. till fond för utv.
utgifter   709  -709  0
Årets resultat      -19 057 -19 057
Belopp vid årets utgång 7 939 248 9 788 79 924 -64 207 -19 057 14 635
        
        
        

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
 
balanserad vinst 15 716 715
årets förlust -19 057 365
 -3 340 650
 
behandlas så att
i ny räkning överföres -3 340 650
 -3 340 650
 
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

kassaflödesanalys med noter.

Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning 2, 3 53 706  52 809  
Aktiverat arbete för egen räkning 4 6 600  4 864  
Övriga rörelseintäkter 5 2 723  5 343  
  63 029  63 016  
      
Rörelsens kostnader      
Handelsvaror 6 -22 239  -17 617  
Övriga externa kostnader 7, 8, 9 -17 408  -14 656  
Personalkostnader 10 -34 832  -35 679  
Avskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar 11 -7 107  -6 776  
  -81 586  -74 728  
      
Rörelseresultat  -18 557  -11 712  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  1  0  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -501  -94  
  -500  -94  
      
Resultat efter finansiella poster  -19 057  -11 806  
      
Resultat före skatt  -19 057  -11 806  
      
Skatt på årets resultat 12 0  -2 047  
Årets resultat  -19 057  -13 853  
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten 13 9 788  9 157  
Dataprogram 14 1 181  1 885  
  10 969  11 042  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Förbättringsutgifter på annans fastighet 15 282  0  
Inventarier, verktyg och installationer 16 633  826  
  915  826  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 17, 18 212  212  
Uppskjuten skattefordran 12, 19 6 634  6 634  
  6 846  6 846  
      
Summa anläggningstillgångar  18 730  18 714  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Färdiga varor och handelsvaror  4 406  14 811  
  4 406  14 811  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  7 751  9 083  
Övriga fordringar  696  71  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 3 272  1 790  
  11 719  10 944  
      
Kassa och bank  12 481  952  
Summa omsättningstillgångar  28 606  26 707  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  47 336  45 421  
      

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
d6

27
af

86
-3

31
0-

48
20

-9
9d

7-
45

80
0e

37
1e

7c



Westpay AB
Org.nr 556321-8105   

11 (25)
 

     
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 21     
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  7 939  6 750  
Reservfond  248  248  
Fond för utvecklingsutgifter  9 788  9 080  
  17 975  16 078  
      
Fritt eget kapital      
Fri överkursfond  79 924  67 060  
Balanserad vinst eller förlust  -64 207  -49 646  
Årets resultat  -19 057  -13 853  
  -3 340  3 561  
      
Summa eget kapital  14 635  19 639  
      
Avsättningar 22     
Garantier  2 095  2 135  
Summa avsättningar  2 095  2 135  
      
Långfristiga skulder      
Konvertibla lån 23 7 500  0  
Summa långfristiga skulder  7 500  0  
      
Kortfristiga skulder      
Checkräkningskredit 24 0  5 031  
Förskott från kunder  81  0  
Leverantörsskulder  6 823  6 786  
Skulder till koncernföretag  216  216  
Aktuella skatteskulder  510  475  
Övriga skulder  6 860  2 724  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 8 616  8 415  
Summa kortfristiga skulder  23 106  23 647  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  47 336  45 421  
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  -19 057  -11 803  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 26 7 067  5 319  
Betald skatt  57  209  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  -11 933  -6 275  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av varulager och pågående arbete  10 405  1 435  
Förändring av kundfordringar  1 332  96  
Förändring av kortfristiga fordringar  -2 130  170  
Förändring av leverantörsskulder  37  -1 574  
Förändring av kortfristiga skulder  4 419  2 198  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 130  -3 950  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -6 600  -6 294  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -523  -225  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -7 123  -6 519  
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  15 455  0  
Emission av konvertibla lån  7 500  0  
Emissionskostnader  -1 402  0  
Utnyttjad checkkredit  -5 031  5 031  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  16 522  5 031  
      
Årets kassaflöde  11 529  -5 438  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  952  6 390  
Likvida medel vid årets slut  12 481  952  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
 
Utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i
resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell
post utifrån den underliggande affärshändelsen. 
 
Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med
avdrag för mervärdesskatt, rabatter, returer och liknande avdrag. Bolaget redovisar en intäkt när dess
belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att
tillfalla bolaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av bolagets intäktsslag.
 
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är
förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.
 
Försäljning av tjänster
Intäkter av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs.
 
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
 
Immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
 
Bolaget tillämpar den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som
immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
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Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
 
Följande avskrivningstider tillämpas                                                                                                          
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 3 år  
Dataprogram 3 år  
   

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar.
 
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 
 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
 
Följande avskrivningstider tillämpas                                                                                                          
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3 år  
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år  
   

Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.
Utdelningar redovisas som intäkt, även om utdelningen avser ackumulerade vinster innan
förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normalfallet när behörigt organ fattat beslut om den och den
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.
Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
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.
 
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt. 
 
Leasingavtal
 
Leasegivare
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till
leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare
av, redovisas som anläggningstillgång. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över
leasingperioden.
 
Leasetagare
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
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Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

 
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och
nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för
beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans post för post. 
 
Inkomstskatter 
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas enligt de
skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av
tidigare transaktioner eller händelser.
 
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet
på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i
skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om
företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att
den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från
den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida
inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör
inte heller temporära skillnader.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag har
historiskt redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida
skattemässiga överskott. From år 2020 sker ingen tillkommande värdering av underskottsavdrag förrän
dessa faktiskt kan utnyttjas.
 
Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse,
det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen
kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. 
 
En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen
på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var
avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt. 
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Ersättningar till anställda
 
Pensioner
Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar endast avgiftsbestämda
pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk
enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. Avgiftsbestämda planer redovisas
som kostnad i takt med att pensionen tjänats in. 
 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller
informell förpliktelse att antingen 
 
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller 
 
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Ersättningar
vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och inte har
någon realistisk möjlighet att annullera planen 
 
Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation
redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa
det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.
 
Uppskattningar och bedömningar
För att kunna upprätta årsredovisning enligt K3 måste företagsledningen göra kvalificerade
uppskattningar och bedömningar som påverkar redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
Dessa bedömningar baseras på såväl historiska erfarenheter som andra faktorer som bedömts som rimliga
under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra
uppskattningar görs eller andra förutsättningar föreligger. Uppskattningar och bedömningar ses över
regelbundet. Ändringar av bedömningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast
påverkar denna period, eller den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar
både aktuell period och framtida perioder. Följande väsentliga uppskattningar och bedömningar har varit
tillämpliga vid framtagandet av denna årsredovisning: 
 
Värdering av underskottsavdrag 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har värderats utifrån affärsplaner och bedömningar
av framtida beskattningsbara vinster som kan utnyttja underskottsavdrag. Även förändringar i
skattelagstiftning i Sverige och ändrade tolkningar och tillämpningar av gällande lagstiftning kan påverka
storleken på de redovisade skattefordringarna.
 
Balanserade utvecklingskostnader
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att
förväntad nyttjandeperiod har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående
balansdag. Om företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventulla
restvärde. Vid varje balansdag analyserar företaget även de redovisade värdena för aktiverade
utvecklingskostnader för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i
värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en
eventuell nedskrivning. Detta leder alltså till uppskattningar om förutsättningar kring tillgångarnas
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eventuell nedskrivning. Detta leder alltså till uppskattningar om förutsättningar kring tillgångarnas

nyttjandeperiod samt dess möjlighet att generera framtida ekonomiska fördelar. Värdet på bolagets
balanserade utvecklingskostnader har bedömts som försvarbara och bedömda nyttjandeperioder som
rimliga satt till de förutsättningar som föreligger per balansdagen.
 
Lager 
Lagret har värderats till lägsta av anskaffning och verkligt värde. lnkuransen av lagret har bedömts
individuellt för färdigvarulagret samt per materialtyp för halvfabrikat och råmaterial.
 
Kundfordringar 
Bedömningen av risk i kundfordringar har skett genom individuell bedömning. 
 
 
 
Not 2 Nettoomsättningens fördelning
 2021 2020  
    
Nettoomsättningen per geografisk marknad    
Sverige 47 305 46 162  
Övriga världen 6 401 6 647  
 53 706 52 809  
    

 
Not 3 Leasing, leasinggivaren
Fordran avseende framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning
enligt följande:
 
 2021 2020  
    
Inom ett år 3 763 3 763  
Senare än ett år men inom fem år 5 195 1 738  
 8 958 5 501  
    
    

Bolaget är leasinggivare genom operationella leasingavtal för betalterminaler och
självbetjäningsutrustning. Den genomsnittliga längden på ett leasingavtal är 36 månader.
 
 
Not 4 Aktiverat arbete för egen räkning
 2021 2020  
    
Konsultkostnader 1 557 126  
Personalkostnader 5 043 4 738  
 6 600 4 864  
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Not 5 Övriga rörelseintäkter
Omställningsstöd och korttidspermittering är erhållna statliga stöd till följd av Covid-19
 
 2021 2020  
    
Omställningsstöd 0 564  
Korttidspermittering 2 541 4 694  
Realisationsvinster 182 0  
Övrigt 0 86  
 2 723 5 343  
    

Not 6 Nedskrivning av lager
För vidare detaljer om nedskrivning av lager se bolagets pressmeddelande den 12 januari 2022.
 
 2021 2020  
    
Nedskrivning av lager 6 662 0  
 6 662 0  
    

Not 7 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
 
 2021 2020  
    
KPMG AB    
Revisionsuppdrag 350 300  
 350 300  
    
    

Not 8 Leasingavtal
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 
 2021 2020  
    
Inom ett år 2 429 2 859  
Senare än ett år men inom fem år 8 201 9 930  
Senare än fem år 0 1 988  
 10 630 14 777  
    
    
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter    
 2 896 2 838  
Utgående redovisat värde 2 896 2 838  
    

Bolaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende leasing av bilar samt hyreskontrakt för
lokal.
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Not 9 Inköp av varor och tjänster från närstående
Bolaget har under verksamhetsåret haft transaktioner med KEB Ledarskap AB ägt av Annika Fagerlund
och Persevium Advisory AB ägt av Per-Anders Wärn, båda styrelseledamöter för Westpay AB.
 
 2021 2020  
Inköp av tjänster    
KEB Ledarskap AB 47 0  
Persevium Advisory AB 297 0  
 344 0  
    

Not 10 Anställda och personalkostnader
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 9 10  
Män 26 27  
 35 37  
    
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 2 025 1 479  
Övriga anställda 20 334 21 689  
 22 359 23 168  
    
Sociala kostnader    
Sociala kostnader 12 349 11 634  
(Varav pensionskostnader) 4 506 3 549  
 16 856 15 184  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 39 215 38 352  
    
Pensionsförpliktelser    
Nuvarande verkställande direktör 632 610  
 632 610  
    

Pensioner
Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionspremien uppgår till motsvarande den
månatliga pensionspremie som skulle ha utgått för det fall verkställande direktören hade omfattats av ITP
2-planen. Med pensionsgrundande lön avses grundlön. 

Avtal om avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid
uppsägning från bolagets sida utfår ett avgångsvederlag för motsvarande sex gånger den fasta
månadslönen som gäller vid tidpunkt för uppsägning.
 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 29 % 17 %  
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %  
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Not 11 Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Avskrivning enligt plan fördelade per tillgång
 2021 2020  
    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 5 694 5 679  
Dataprogram 782 453  
Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar 197 314  
Inventarier, verktyg och installationer 369 295  
Förbättringsutgifter på annans fastighet 65 0  
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 0 36  
 7 107 6 776  

 
Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt
 2021 2020  
Skatt på årets resultat    
Uppskjuten skatt 0 -2 047  
Totalt redovisad skatt 0 -2 047  
    

Avstämning av effektiv skatt
  2021  2020
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  -19 057  -11 806
     
Skatt enligt gällande skattesats 20,60 3 926 21,40 2 526
Ej avdragsgilla kostnader  -44  -506
Ej skattepliktiga intäkter  980   
Ej utnyttjade underskottsavdrag  -4 862  -4 094
Skattemässiga justeringar  0  27
Redovisad effektiv skatt 0,00 0 -17,34 -2 047
     

 
 
Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
    
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 32 598 27 654  
Inköp 6 600 4 944  
Omklassificeringar -77 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 120 32 598  
    
Ingående avskrivningar -23 127 -17 449  
Årets avskrivningar -5 694 -5 678  
Utgående ackumulerade avskrivningar -28 821 -23 127  
    
Ingående nedskrivningar -314 0  
Årets nedskrivningar -197 -314  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -511 -314  
    
Utgående redovisat värde 9 788 9 157  
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Utgående redovisat värde 9 788 9 157  

Not 14 Dataprogram
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 3 736 1 424  
Inköp 0 2 312  
Omklassificeringar 77 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 813 3 736  
    
Ingående avskrivningar -1 851 -1 398  
Årets avskrivningar -782 -453  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 632 -1 851  
    
Utgående redovisat värde 1 181 1 885  
    

 
 
Not 15 Förbättringsutgifter på annans fastighet
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Inköp 347 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 347 0  
    
Årets avskrivningar -65 0  
Utgående ackumulerade avskrivningar -65 0  
    
Utgående redovisat värde 282 0  
    

 
 
Not 16 Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 6 899 6 479  
Inköp 176 421  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 075 6 899  
    
Ingående avskrivningar -6 073 -5 554  
Årets avskrivningar -369 -520  
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 443 -6 073  
    
Utgående redovisat värde 633 826  
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Not 17 Andelar i koncernföretag
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 212 212  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 212 212  
    
Utgående redovisat värde 212 212  
    
    

 
Not 18 Specifikation andelar i koncernföretag
 
Namn

Kapital-
andel

Antal
Andelar

Bokfört
värde  

Paystation Digitalservice Sweden
AB 100% 1 000 212  
   212  
     
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat  
Paystation Digitalservice Sweden
AB 556629-8435 Upplands Väsby 223 0  
      
      
      

 
Not 19 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
 
Uppskjuten skatt på temporära skillnader
   
2021-12-31   
   
Temporära skillnader
 

Uppskjuten
skattefordran

Netto
 

Skattemässiga underskottsavdrag 6 634 6 634
 6 634 6 634
   
2020-12-31   
   
Temporära skillnader
 

Uppskjuten
skattefordran

Netto
 

Skattemässiga underskottsavdrag 6 634 6 634
 6 634 6 634
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Förändring av uppskjuten skatt   
   
 
 

Belopp vid
årets ingång

Belopp vid
årets utgång

Skattemässiga underskottsavdrag 6 634 6 634
 6 634 6 634
   

 
Bolaget har värderat den uppskjutna skattefordran baserat på framtida prognoser enligt BFNAR 2012:1
kap 29. Utifrån detta är fordran oförändrad för året.
 
 
 
Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förutbetalda hyresutgifter 623 525  
Övriga förutbetalda poster 2 418 1 113  
Förutbetalda försäkringspremier 95 75  
Förutbetalda leasingkostander 27 77  
Upplupna intäkter 110 0  
 3 272 1 790  
    

 
Not 21 Antal aktier och kvotvärde

Westpay AB
Antal
aktier

Kvot-
värde  

Antal Aktier 39 694 231 0,2  
 39 694 231  
    

 
Not 22 Garantier
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Specifikation övriga avsättningar    
Garantireserv vid årets början -2 135 -3 593  
Utnyttjad reserv under året 1 913 1 458  
Avsättningar under året -1 872 0  
 -2 095 -2 135  
    

Avsättningar utgörs av reserveringar för framtida utgifter avseende garanti- och utbytesservice.
 
 
 
Not 23 Konvertibla lån
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Konvertibla lån -7 500 0  
 -7 500 0  
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Not 24 Checkräkningskredit
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 12 000 12 000  
Utnyttjad del 0 5 031  
    
    

 
Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förutbetalda inäkter -2 715 -2 453  
Upplupna semesterlöner -3 054 -3 076  
Upplupna sociala avgifter -960 -967  
Övriga upplupna kostnader -1 887 -1 919  
    
 -8 616 -8 415  
    

 
Not 26 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Avskrivningar-/nedskrivningar 7 107 6 740  
Avsättningar -41 -1 457  
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 0 36  
 7 067 5 319  
    

 
Not 27 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Med hänsyn tagen till att merparten av restriktionerna mot Covid-19 tas bort den 9 februari 2022, bedöms
Covid-19 inte längre medföra någon substantiell osäkerhet och risk för negativ ekonomisk påverkan
under 2022.
 
 
Not 28 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser.
 
 
Not 29 Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Företagsinteckning 16 000 16 000  
 16 000 16 000  
    

 
Not 30 Koncernuppgifter
Företagets enda dotterbolag är vilande och eget kapital motsvarar bokfört värde. Koncernredovisning
upprättas ej med hänvisning till reglerna i årsredovisningslagen 7 kap. 3§.
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Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.
 
 
 
Upplands Väsby 2022-02-17
 
 
 
  
Christina Detlefsen Jan Lundblad
Ordförande  
  
  
  
Jörgen Nordlund Per-Anders Wärn
  
  
  
  
Malte Roggentin Annika Fagerlund
  
  
  
  
Sten Karlsson  
Verkställande direktör  
  

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-02-17
 
KPMG AB 
 
 
 
Helena Arvidsson Älgne  
Auktoriserad revisor 
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Till bolagsstämman i Westpay AB, org. nr 556321-8105 

Rapport om årsredovisningen   

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Westpay AB för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Westpay ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

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 Westpay AB 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 och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den 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 som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 

med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Westpay AB 
för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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 Westpay AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 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 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.  
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. 

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, eller  

 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. 

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. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

 
 

Stockholm den 17 februari 2022  

 
KPMG AB   
   
   
   
Helena Arvidsson Älgne   
Auktoriserad revisor   
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Styrelsen och verkställande direktören för Westpay AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2021.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
VD har ordet
Vi lägger ett väldigt speciellt år bakom oss. Pandemin har funnits med som en variabel som påverkat, inte
bara oss, utan hela samhället. Tack vare en pragmatisk och proaktiv hållning har vi lyckats, under
omständigheterna att hantera vår verksamhet väl. Vår position som leverantör av betallösningar har
förstärkts under 2021. Lokal närvaro, leveransförmåga, innovation och innovativa lösningar är bara några
exempel på var vi står starka med gott självförtroende. Westpay avslutade 2021 med lite välförtjänt
medvind, och jag ser fram emot att, tillsammans med mina kollegor fortsätta vårt arbete vidare in i 2022.
Vår strategi är förankrad, med fullt fokus på skalbarhet och tillväxt.
 
Året visar på en fortsatt kraft i vår affärsmodell och att vi är relevanta på marknaden. Jag är mycket stolt
över hur medarbetarna på Westpay hela tiden gör ett fantastiskt arbete att ta hand om våra kunder. Tack
vare detta har vi lyckats med att växa affären under varje kvartal. Våra två andra nyckeltal bruttomarginal
och återkommande intäkter ligger kvar på rekordhöga nivåer. Detta skickar självklart en bra signal till
våra kunder och partners, men det stärker också vårt självförtroende internt. 
 
Våra kostnader ökade något under andra delen av 2021. Detta beror till stor del på att pandemin har drivit
på en ökning av kostnader avseende elektronikkomponenter och frakt. Vi har också haft en viss
kostnadsrekyl från att restriktionerna lättade under hösten. Vid slutet av året beslutade vi att skriva ned
lagervärdet som en engångsåtgärd. Denna åtgärd har en resultatpåverkan men ingen kassaflödeseffekt. 
 
Vår kostnadsmedvetenhet är fortsatt ett prioriterat område. Varje kostnad eller investering som inte är
kortsiktigt kritisk för vår verksamhet, skjuts upp eller ställs in. Detta förhållningssätt tar vi med oss in i
2022 med målsättningen att bygga vidare på en sund och stabil verksamhet.
 
Leveranskapacitet och förutsägbarhet är vitalt för oss och våra kunder. Vi har, under 2021 fått anstränga
oss för att säkerställa att vår lagerhantering håller jämna steg med den efterfrågan som vi försörjer.
Anledningen till detta är att det på världsmarknaden råder en global brist på halvledare och andra kritiska
elektroniska komponenter. Genom att ta itu med denna situation proaktivt har vi lyckats säkra
tillgänglighet och leveranskapacitet för 2022 och framåt. Som ett resultat fick Westpay order från flera
nyckelkunder, för kortbetalningsinfrastruktur och relaterade tjänster. Starttidpunkten för leveranserna
sker successivt under 2022 och det totala kontrakterade intäktsvärdet (TCV) av dessa order uppgår till 40
MSEK under tre år.
 
Vi fortsätter att attrahera nya kunder och partners. Något som alla våra kunder delar är deras krav på
flexibilitet, framtidssäkerhet och pålitlighet. De vill erbjuda sina kunder en betalningslösning som hjälper
dem att öka användarupplevelsen samtidigt som de vill kunna fokusera på sin kärnverksamhet. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar jag att detta år verkligen varit annorlunda. Pandemin skapade osäkerhet
och våra kunders investeringsvilja har varit periodvis dämpad. Vi har använt denna tid till att vässa våra
erbjudanden och vår organisation. Som ett resultat har vi gjort viktiga framsteg inom en rad områden.
Bland annat har vi lanserat flera innovationer som stärker vår position, relevans och affärsmodell. Med
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Bland annat har vi lanserat flera innovationer som stärker vår position, relevans och affärsmodell. Med


vårt SaaS-liknande erbjudande kommer en större del av vår framtida tillväxt komma från återkommande
intäkter och transaktionsintäkter. Värt att notera, är att vår bruttomarginal från dessa intäktskällor är
betydligt högre jämfört med systemförsäljning. 
 
Som jag ser det har vi nu en utmärkt möjlighet, med stöd av vår position på marknaden, att ta nästa steg i
vår resa mot att bli en ledande leverantör av betallösningar. Enkelhet är en nyckelfaktor för våra kunder.
Därför strävar vi löpande mot att göra det lättare, snabbare och mer säkert att konsumera våra
betaltjänster. När jag blickar framåt så känner jag tillförsikt att vår förmåga att addera värde för våra
kunder kommer tala till vår fördel under nästkommande år.
 
Information om verksamheten
Westpay levererar smarta transaktions- och betalningslösningar till marknadsledande aktörer inom butik,
hotell och restaurang, e-handel, samt retail banking. Bolagets erbjudanden syftar till att effektivisera
betalningsflöden i fysisk handel, e-handel och självbetjäning. 
 
Vår vision är att möjliggöra betalningar globalt. Westpay är en oberoende leverantör av produkter och
tjänster för de betalsätt som marknaden efterfrågar. 
 
Westpay grundades 1988 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 2007.
Huvudkontoret ligger i Upplands Väsby och vid slutet av 2021 fanns det 35 anställda inom försäljning,
projektledning, utveckling, inköp, lager och service. Westpay är verksamt på fyra huvudsakliga
marknadsområden: Norden, Europa, Afrika och Syd- och Sydostasien. 
 
Affärsmodell
Westpays affär bygger på ett nära samarbete med kontrakterade distributörer och användare, exempelvis
Axfood, Paytrim, Kicks, Trivec, Open och ABSA Bank. Bolaget har en egen betalväxel. Med betalväxeln
tar Westpay en större del i hanteringen av kortbetalningar helt på egen hand vilket minskar beroendet av
externa partners. Betalväxeln kortar också ner ledtiden och förenklar processen för lansering på nya
marknader. Den utgör samtidigt en vital del i bolagets strategi att öka andelen transaktionsbaserade
intäkter. 
 
Även om merparten av intäkterna idag kommer från försäljning av utrustning (hård-/mjukvara) så är
återkommande intäkter från tjänster och transaktioner stadigt ökande, vilket bidrar till en bättre stabilitet.
Samtliga produkter från Westpay är fullt ut godkända och certifierade av kortindustrin (PCI) och hanterar
alla ledande kortvarumärken och ett flertal inlösande banknätverk runt om i världen. 
 
Fysisk handel
Marknaden för infrastruktur i fysisk handel, dvs betalterminaler, är global och kännetecknas av en
komplex industristruktur, höga inträdesbarriärer och ett fåtal aktörer. Väl där finns dock en fördel i form
av långvariga kontrakt och något lägre konkurrens än i många andra branscher. Området kännetecknas
samtidigt av stark tillväxt. 
 
Westpay tillhandahåller innovativa betallösningar som är utvecklade för att klara stora
transaktionsvolymer. I produktportföljen finns betalterminaler för alla marknader och tillämpningar,
däribland stationära och mobila terminaler, samt terminaler för oövervakade miljöer. Programvaran i
betallösningar möjliggör stor anpassningsbarhet för att snabbt och flexibelt kunna hantera individuella
kundkrav, vilket är en mycket viktig konkurrensfaktor för Westpay. 
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E-handel
Genom att addera online-betalningar till det existerande utbudet av betalinfrastruktur för fysiska miljöer,
skapar Westpay en komplett och unik betallösning. Westpay kommer hantera betalningar i alla kanaler.
Detta innebär att kunder med behov av att ta betalt i både fysiska miljöer, e-handel och mobila appar, kan
få hela lösningen från en leverantör. Exempelvis kan en restaurang- eller butikskedja identifiera sina
kunder oavsett om de handlar på plats eller online, vilket i praktiken är omöjligt när betalsystemen
kommer från olika leverantörer. 
 
Självbetjäning 
Westpay är också verksamt inom området självbetjäning där betalterminaler används i obemannade
miljöer. Användarna återfinns exempelvis inom restaurang-branschen, där betydelsen av självbetjäning
fortsätter att öka. Det spar tid och pengar för både gästen och restaurangen. 
 
Med självbetjäning, överlåts två av tre moment till konsumenten (beställning och betalning) och
handlaren kan fokusera på kundservice (utlämning). Minskat behov av personal och manuell hantering är
positiva effekter, men det kanske största värdet utgörs av ökad försäljning. Erfarenheter visar att
snittnotan många gånger blir högre vid självbetjäning jämfört med betalning i manuella kassor. 
 
Självbetjäning generellt är på kraftig frammarsch och Westpay är unikt med att ha både självbetjäning
och betallösningar i ett. 
 
Företaget har sitt säte i Upplands Väsby.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Westpay AB och Klarna AB, en ledande global detaljhandelsbank, betalnings- och shoppingtjänst, har
under året tecknat ett avtal som syftar till att utöka räckvidden för Klarnas betaltjänster. Följaktligen
integrerar Westpay nu Klarnas betalningserbjudanden, vilket gör Klarna till en integrerad del av
Westpays Swipe2Pay-teknologi. Denna lösning kommer att göra Klarna till ett naturligt val för Westpays
handlare och POS-partners, parallellt med andra betalningsmetoder. Med Swipe2Pay har Westpay en
unik teknologiplattform som tillåter bolaget att fortlöpande lägga till nya alternativa betalningsmetoder
bredvid traditionella kortpresenterade betalningar. Dessutom, för att stärka värdet av Westpays och
Klarnas erbjudanden till handlare och konsumenter, kommer detta samarbete också att tillföra
transaktionsintäkter till Westpay.
 
Under första halvåret av 2021 har Westpay utnyttjat de lättnader gällande skatter och avgifter som
myndigheter har erbjudit utan ansökan. Därutöver har bolaget via ansökan tagit del av stöd relaterat till
korttidspermittering. Westpay undersöker löpande de ytterligare möjligheter som finns till finansiellt stöd
och ekonomiska lättnader. 
 
Westpay har under året genomfört en riktad nyemission och konvertibelemission. Genom den riktade
nyemissionen av aktier och upptagandet av konvertibellånet har Bolaget tillförts sammanlagt cirka 23
miljoner kr före emissionskostnader. Bolaget avser att använda emissionslikviden och lånebeloppet till
att finansiera ökat rörelsekapitalbehov drivet av tillväxt samt till fortsatt utveckling av innovativa
produkter inom betalområdet, där Bolaget ser en betydande marknads- och lönsamhetspotential.
 
I samband med bokslutsarbetet för verksamhetsåret 2021 konstaterade bolaget att det fanns ett
nedskrivningsbehov avseende bolagets lagervärde. Bolaget beslutade att genomföra justeringen vilket har
belastat resultatet med 6,7 Mkr. Nedskrivningen är av engångskaraktär och är inte kassaflödespåverkande
för bolaget. Nedskrivningen avser betalterminaler som är av en utgående modell, primärt avsedd för
användare på marknader utanför Europa. På grund av förskjutningar i kundefterfrågan, främst orsakade
av pandemin, uppfyller dessa produkter inte längre de regulatoriska krav som ställs på denna typ av
hårdvara. Som led i en naturlig generationsväxling i produktportföljen, har Westpay ersatt dessa med
nyare och modernare betalterminaler.
 
Mer detaljerad information om väsentliga händelser finns tillgängligt på
https://investor.westpay.se/news/
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Westpay kommer att fortsätta satsa på produkt- och teknikinvesteringar, resurser kommer även investeras
i försäljning och certifieringar i syfte att uppnå långsiktiga kund- och partnerallianser och
konkurrensfördelar som stödjer bolagets fortsatta tillväxt. 
 
Riskhantering 
All affärsverksamhet är förenad med risker. Risker som hanteras väl kan leda till möjligheter och
värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och förluster. Förmågan att
identifiera, utvärdera, hantera och följa upp risker utgör en viktig del av styrningen och kontrollen av
bolagets affärsverksamhet. Syftet är att bolagets mål ska nås genom ett väl övervägt risktagande inom
fastställda ramar. 
Bolaget är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av risker. Nedan anges de risker som ur
affärsmässig synpunkt bedöms vara de mest väsentliga för bolaget, samt hur bolaget hanterar dessa. 
 
Valutarisk 
Med valutarisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade
valutakurser. Bolaget bedriver verksamhet på flera olika geografiska marknader och i olika valutor och är
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valutakurser. Bolaget bedriver verksamhet på flera olika geografiska marknader och i olika valutor och är


därigenom exponerad för valutarisk. Exponeringen för valutarisk härrör huvudsakligen från
betalningsflöden i utländsk valuta, så kallad transaktionsexponering samt från omräkning av balansposter
i utländsk valuta. 
 
Transaktionsexponering innebär en risk att resultatet påverkas negativt av fluktuationer för ändrade
valutakurser för de kassaflöden som sker i utländsk valuta. Bolagets utflöden består huvudsakligen av
SEK, EUR och USD samtidigt som bolagets inflöden huvudsakligen består av SEK och EUR. Bolaget är
därmed påverkad av förändringar i dessa valutakurser vad gäller den operativa transaktionsexponeringen.
Denna risk valutasäkras för närvarande ej. Detta kommer att revideras vid behov. 
 
Likviditetsrisk 
Med likviditetsrisk avses att bolaget investerar kontinuerligt i produktutveckling. Delar av
produktutvecklingen aktiveras i balansräkningen som immateriell anläggningstillgång i form av
balanserad  utgift för utvecklingsarbeten. En konsekvens av denna aktivering är att kassaflödet kan bli
ansträngt eftersom intäkterna kommer först när produktutvecklingen är färdigställd. Denna risk hanteras
genom att bolaget kontinuerligt mäter och optimerar rörelsekapitalet. 
 
Kredit- och motpartsrisk
Med kreditrisk avses risken för att motparten i en transaktion orsakar bolaget en förlust genom att inte
fullfölja sina avtalsenliga förpliktelser. Bolagets exponering för kreditrisk är huvudsakligen hänförlig till
kundfordringar. För att begränsa bolagets kreditrisk görs en kreditbedömning av varje ny kund och vid
behov tecknas kreditförsäkring. Befintliga kunders finansiella situation följs löpande upp för att på ett
tidigt stadium identifiera varningssignaler. 
 
Bolagets verksamhet är i regel beroende av tredje part i de olika affärsprojekten där motparten behövs
certifieras enligt branschstandard. Handläggningen av dessa certifieringar kan i vissa fall bli längre än
planerat och medför en risk att vissa projekt stoppas upp och försenas. Dessa förseningar kan innebära
risk för att kundfordringar inte betalas i tid vilket kan anstränga kassaflödet under perioder. Bolaget
hanterar detta genom att kontinuerligt mäta och optimera rörelsekapitalet. Dessutom visar historiken att
även om sådana förseningar uppstår leder det sällan till kundförluster. 
 
Försäljningsarbetet från de första kontakterna till att intäkter genereras dröjer vanligen flera månader.
Dessutom innebär inträde på nya marknader stora arbetsinsatser och kräver kulturell förståelse. Dessa
faktorer utgör en risk som begränsas genom väl genomarbetade marknadsstudier, personal med lokal
kännedom och goda relationer samt erfarenheter från att lyckas med liknande projekt. 
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Finansiering
Bolaget befinner sig fortsatt i en tillväxtfas men har under 2020 och 2021 påverkats av Covid-19.
Bolagets långsiktiga strategi och målsättning kvarstår. Styrelsen gör bedömningen att utsikterna är
mycket goda för att fortsatt utveckla bolagets affär och att uppnå de långsiktiga målen. För att överbrygga
de kortsiktiga effekterna av Covid-19 har bolaget arbetat aktivt med de stödåtgärder som myndigheterna
lämnat samt att minimera kostnader, dock sedan 1 juli 2021 ansöker bolaget inte längre om stöd för
korttidsarbete.
 
Bolaget bevakar och arbetar kontinuerligt med att balansera investeringar och kostnader med befintlig
finansiering. 
 
Westpay har under året genomfört en riktad nyemission och konvertibelemission. Genom den riktade
nyemissionen av aktier och upptagandet av konvertibellånet har Bolaget tillförts sammanlagt cirka 23
miljoner kr före emissionskostnader. Bolaget avser att använda emissionslikviden och lånebeloppet till
att finansiera ökat rörelsekapitalbehov drivet av tillväxt samt till fortsatt utveckling av innovativa
produkter inom betalområdet, där Bolaget ser en betydande marknads- och lönsamhetspotential.
 
Vid utgången av räkenskapsåret har bolaget en checkräkningskredit om 12 MSEK varav 12 MSEK var
outnyttjat. Denna checkräkningskredit är föremål för sedvanlig årlig omprövning och omförhandlades i
slutet av 2021. Bolaget och styrelsens bedömning är att befintlig nivå för checkräkningskredit är
tillräcklig för bolagets finansieringsbehov de kommande 12 månaderna utifrån verksamhetens omfattning
och påverkan av Covid-19 idag samt att krediten förlängs i slutet av 2022 när den förfaller. 
 
Finansiellt mål 
Bolagets långsiktiga finansiella mål är att i genomsnitt öka försäljningen med mer än 20 % per år, samt
att uppnå en genomsnittlig EBITDA-marginal om minst 10 %. 
 
Ägarförhållanden
Westpay AB är ett publikt bolag och noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 26
oktober 2007 under kortnamnet "WPAY". Per den 31 december 2021 omfattade det registrerade
aktiekapitalet 39 694 231 (33 750 000) aktier, aktierna har ett kvotvärde på 0,20 kr. På balansdagen
uppgick antalet aktieägare till 1 706 (1 526) och som största ägare är Nordnet Pensionsförsäkring AB
med 13,68 % av innehav och röster. Ingen annan enskild aktieägare äger mer än 10 % av innehav och
röster. De tio största ägarna svarade tillsammans för 53,63 % av innehav och röster. 
 
Aktiekursen uppgick den 31 december 2021 till 3,10 (2,88) kr, motsvarande ett börsvärde om ca 123,1
(97,2) Mkr. 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 53 706 52 809 58 639 67 468 93 174
Resultat efter finansiella poster -19 057 -11 806 -28 075 -15 877 6 085
Balansomslutning 47 336 45 421 54 867 58 683 66 724
Soliditet (%) 30,9 43,2 61,0 45,9 61,0
Bruttovinstmarginal (%) 58,6 66,8 61,3 60,7 57,9
EBITDA % -21 -9 -35 -14 11
      


 
Under fjärde kvartalet 2021 har en nedskrivning av lagret av tidigare generations terminaler gjorts med
6,7 MSEK. Detta är en post som inte förväntas återkomma i framtiden och som därför påverkar
jämförbarheten av de finansiella rapporterna mellan perioder. Justerad bruttovinstmarginal uppgår
därmed till 71 %.
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därmed till 71 %.


 
Förändring av eget kapital (Tkr)


 Aktie- Reserv-
Fond för


utv. Överkurs- Balanserat Årets Totalt
 kapital fond utgifter fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 6 750 248 9 080 67 060 -49 646 -13 853 19 639
Nyemission 1 189   12 864   14 053
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:     -13 853 13 853 0
Avs. till fond för utv.
utgifter   709  -709  0
Årets resultat      -19 057 -19 057
Belopp vid årets utgång 7 939 248 9 788 79 924 -64 207 -19 057 14 635
        
        
        


Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
 
balanserad vinst 15 716 715
årets förlust -19 057 365
 -3 340 650
 
behandlas så att
i ny räkning överföres -3 340 650
 -3 340 650
 
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr


Not 2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31  


 


kassaflödesanalys med noter.


Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning 2, 3 53 706  52 809  
Aktiverat arbete för egen räkning 4 6 600  4 864  
Övriga rörelseintäkter 5 2 723  5 343  
  63 029  63 016  
      
Rörelsens kostnader      
Handelsvaror 6 -22 239  -17 617  
Övriga externa kostnader 7, 8, 9 -17 408  -14 656  
Personalkostnader 10 -34 832  -35 679  
Avskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar 11 -7 107  -6 776  
  -81 586  -74 728  
      
Rörelseresultat  -18 557  -11 712  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  1  0  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -501  -94  
  -500  -94  
      
Resultat efter finansiella poster  -19 057  -11 806  
      
Resultat före skatt  -19 057  -11 806  
      
Skatt på årets resultat 12 0  -2 047  
Årets resultat  -19 057  -13 853  
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Balansräkning
Tkr


Not 2021-12-31 2020-12-31


 
 


TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten 13 9 788  9 157  
Dataprogram 14 1 181  1 885  
  10 969  11 042  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Förbättringsutgifter på annans fastighet 15 282  0  
Inventarier, verktyg och installationer 16 633  826  
  915  826  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 17, 18 212  212  
Uppskjuten skattefordran 12, 19 6 634  6 634  
  6 846  6 846  
      
Summa anläggningstillgångar  18 730  18 714  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Färdiga varor och handelsvaror  4 406  14 811  
  4 406  14 811  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  7 751  9 083  
Övriga fordringar  696  71  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 3 272  1 790  
  11 719  10 944  
      
Kassa och bank  12 481  952  
Summa omsättningstillgångar  28 606  26 707  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  47 336  45 421  
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Balansräkning
Tkr


Not 2021-12-31 2020-12-31


 
 


EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 21     
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  7 939  6 750  
Reservfond  248  248  
Fond för utvecklingsutgifter  9 788  9 080  
  17 975  16 078  
      
Fritt eget kapital      
Fri överkursfond  79 924  67 060  
Balanserad vinst eller förlust  -64 207  -49 646  
Årets resultat  -19 057  -13 853  
  -3 340  3 561  
      
Summa eget kapital  14 635  19 639  
      
Avsättningar 22     
Garantier  2 095  2 135  
Summa avsättningar  2 095  2 135  
      
Långfristiga skulder      
Konvertibla lån 23 7 500  0  
Summa långfristiga skulder  7 500  0  
      
Kortfristiga skulder      
Checkräkningskredit 24 0  5 031  
Förskott från kunder  81  0  
Leverantörsskulder  6 823  6 786  
Skulder till koncernföretag  216  216  
Aktuella skatteskulder  510  475  
Övriga skulder  6 860  2 724  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 8 616  8 415  
Summa kortfristiga skulder  23 106  23 647  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  47 336  45 421  
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Kassaflödesanalys
Tkr


Not 2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31  


 


Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  -19 057  -11 803  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 26 7 067  5 319  
Betald skatt  57  209  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  -11 933  -6 275  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av varulager och pågående arbete  10 405  1 435  
Förändring av kundfordringar  1 332  96  
Förändring av kortfristiga fordringar  -2 130  170  
Förändring av leverantörsskulder  37  -1 574  
Förändring av kortfristiga skulder  4 419  2 198  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 130  -3 950  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -6 600  -6 294  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -523  -225  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -7 123  -6 519  
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  15 455  0  
Emission av konvertibla lån  7 500  0  
Emissionskostnader  -1 402  0  
Utnyttjad checkkredit  -5 031  5 031  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  16 522  5 031  
      
Årets kassaflöde  11 529  -5 438  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  952  6 390  
Likvida medel vid årets slut  12 481  952  







Westpay AB
Org.nr 556321-8105


13 (25)
 


   
 


Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
 
Utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i
resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell
post utifrån den underliggande affärshändelsen. 
 
Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med
avdrag för mervärdesskatt, rabatter, returer och liknande avdrag. Bolaget redovisar en intäkt när dess
belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att
tillfalla bolaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av bolagets intäktsslag.
 
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är
förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.
 
Försäljning av tjänster
Intäkter av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs.
 
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
 
Immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
 
Bolaget tillämpar den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som
immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
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Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
 
Följande avskrivningstider tillämpas                                                                                                          
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 3 år  
Dataprogram 3 år  
   


Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar.
 
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 
 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
 
Följande avskrivningstider tillämpas                                                                                                          
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3 år  
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år  
   


Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.
Utdelningar redovisas som intäkt, även om utdelningen avser ackumulerade vinster innan
förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normalfallet när behörigt organ fattat beslut om den och den
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.
Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
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.
 
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt. 
 
Leasingavtal
 
Leasegivare
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till
leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare
av, redovisas som anläggningstillgång. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över
leasingperioden.
 
Leasetagare
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.







Westpay AB
Org.nr 556321-8105


15 (25)
 


   
 


Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.


 
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och
nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för
beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans post för post. 
 
Inkomstskatter 
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas enligt de
skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av
tidigare transaktioner eller händelser.
 
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet
på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i
skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om
företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att
den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från
den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida
inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör
inte heller temporära skillnader.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag har
historiskt redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida
skattemässiga överskott. From år 2020 sker ingen tillkommande värdering av underskottsavdrag förrän
dessa faktiskt kan utnyttjas.
 
Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse,
det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen
kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. 
 
En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen
på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var
avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt. 
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Ersättningar till anställda
 
Pensioner
Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar endast avgiftsbestämda
pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk
enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. Avgiftsbestämda planer redovisas
som kostnad i takt med att pensionen tjänats in. 
 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller
informell förpliktelse att antingen 
 
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller 
 
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Ersättningar
vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och inte har
någon realistisk möjlighet att annullera planen 
 
Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation
redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa
det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.
 
Uppskattningar och bedömningar
För att kunna upprätta årsredovisning enligt K3 måste företagsledningen göra kvalificerade
uppskattningar och bedömningar som påverkar redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
Dessa bedömningar baseras på såväl historiska erfarenheter som andra faktorer som bedömts som rimliga
under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra
uppskattningar görs eller andra förutsättningar föreligger. Uppskattningar och bedömningar ses över
regelbundet. Ändringar av bedömningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast
påverkar denna period, eller den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar
både aktuell period och framtida perioder. Följande väsentliga uppskattningar och bedömningar har varit
tillämpliga vid framtagandet av denna årsredovisning: 
 
Värdering av underskottsavdrag 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har värderats utifrån affärsplaner och bedömningar
av framtida beskattningsbara vinster som kan utnyttja underskottsavdrag. Även förändringar i
skattelagstiftning i Sverige och ändrade tolkningar och tillämpningar av gällande lagstiftning kan påverka
storleken på de redovisade skattefordringarna.
 
Balanserade utvecklingskostnader
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att
förväntad nyttjandeperiod har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående
balansdag. Om företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventulla
restvärde. Vid varje balansdag analyserar företaget även de redovisade värdena för aktiverade
utvecklingskostnader för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i
värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en
eventuell nedskrivning. Detta leder alltså till uppskattningar om förutsättningar kring tillgångarnas
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eventuell nedskrivning. Detta leder alltså till uppskattningar om förutsättningar kring tillgångarnas


nyttjandeperiod samt dess möjlighet att generera framtida ekonomiska fördelar. Värdet på bolagets
balanserade utvecklingskostnader har bedömts som försvarbara och bedömda nyttjandeperioder som
rimliga satt till de förutsättningar som föreligger per balansdagen.
 
Lager 
Lagret har värderats till lägsta av anskaffning och verkligt värde. lnkuransen av lagret har bedömts
individuellt för färdigvarulagret samt per materialtyp för halvfabrikat och råmaterial.
 
Kundfordringar 
Bedömningen av risk i kundfordringar har skett genom individuell bedömning. 
 
 
 
Not 2 Nettoomsättningens fördelning
 2021 2020  
    
Nettoomsättningen per geografisk marknad    
Sverige 47 305 46 162  
Övriga världen 6 401 6 647  
 53 706 52 809  
    


 
Not 3 Leasing, leasinggivaren
Fordran avseende framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning
enligt följande:
 
 2021 2020  
    
Inom ett år 3 763 3 763  
Senare än ett år men inom fem år 5 195 1 738  
 8 958 5 501  
    
    


Bolaget är leasinggivare genom operationella leasingavtal för betalterminaler och
självbetjäningsutrustning. Den genomsnittliga längden på ett leasingavtal är 36 månader.
 
 
Not 4 Aktiverat arbete för egen räkning
 2021 2020  
    
Konsultkostnader 1 557 126  
Personalkostnader 5 043 4 738  
 6 600 4 864  
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Not 5 Övriga rörelseintäkter
Omställningsstöd och korttidspermittering är erhållna statliga stöd till följd av Covid-19
 
 2021 2020  
    
Omställningsstöd 0 564  
Korttidspermittering 2 541 4 694  
Realisationsvinster 182 0  
Övrigt 0 86  
 2 723 5 343  
    


Not 6 Nedskrivning av lager
För vidare detaljer om nedskrivning av lager se bolagets pressmeddelande den 12 januari 2022.
 
 2021 2020  
    
Nedskrivning av lager 6 662 0  
 6 662 0  
    


Not 7 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
 
 2021 2020  
    
KPMG AB    
Revisionsuppdrag 350 300  
 350 300  
    
    


Not 8 Leasingavtal
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 
 2021 2020  
    
Inom ett år 2 429 2 859  
Senare än ett år men inom fem år 8 201 9 930  
Senare än fem år 0 1 988  
 10 630 14 777  
    
    
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter    
 2 896 2 838  
Utgående redovisat värde 2 896 2 838  
    


Bolaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende leasing av bilar samt hyreskontrakt för
lokal.
 
 







Westpay AB
Org.nr 556321-8105


19 (25)
 


   
 


 


Not 9 Inköp av varor och tjänster från närstående
Bolaget har under verksamhetsåret haft transaktioner med KEB Ledarskap AB ägt av Annika Fagerlund
och Persevium Advisory AB ägt av Per-Anders Wärn, båda styrelseledamöter för Westpay AB.
 
 2021 2020  
Inköp av tjänster    
KEB Ledarskap AB 47 0  
Persevium Advisory AB 297 0  
 344 0  
    


Not 10 Anställda och personalkostnader
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 9 10  
Män 26 27  
 35 37  
    
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 2 025 1 479  
Övriga anställda 20 334 21 689  
 22 359 23 168  
    
Sociala kostnader    
Sociala kostnader 12 349 11 634  
(Varav pensionskostnader) 4 506 3 549  
 16 856 15 184  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 39 215 38 352  
    
Pensionsförpliktelser    
Nuvarande verkställande direktör 632 610  
 632 610  
    


Pensioner
Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionspremien uppgår till motsvarande den
månatliga pensionspremie som skulle ha utgått för det fall verkställande direktören hade omfattats av ITP
2-planen. Med pensionsgrundande lön avses grundlön. 


Avtal om avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid
uppsägning från bolagets sida utfår ett avgångsvederlag för motsvarande sex gånger den fasta
månadslönen som gäller vid tidpunkt för uppsägning.
 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 29 % 17 %  
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %  
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Not 11 Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Avskrivning enligt plan fördelade per tillgång
 2021 2020  
    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 5 694 5 679  
Dataprogram 782 453  
Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar 197 314  
Inventarier, verktyg och installationer 369 295  
Förbättringsutgifter på annans fastighet 65 0  
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 0 36  
 7 107 6 776  


 
Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt
 2021 2020  
Skatt på årets resultat    
Uppskjuten skatt 0 -2 047  
Totalt redovisad skatt 0 -2 047  
    


Avstämning av effektiv skatt
  2021  2020
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  -19 057  -11 806
     
Skatt enligt gällande skattesats 20,60 3 926 21,40 2 526
Ej avdragsgilla kostnader  -44  -506
Ej skattepliktiga intäkter  980   
Ej utnyttjade underskottsavdrag  -4 862  -4 094
Skattemässiga justeringar  0  27
Redovisad effektiv skatt 0,00 0 -17,34 -2 047
     


 
 
Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
    
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 32 598 27 654  
Inköp 6 600 4 944  
Omklassificeringar -77 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 120 32 598  
    
Ingående avskrivningar -23 127 -17 449  
Årets avskrivningar -5 694 -5 678  
Utgående ackumulerade avskrivningar -28 821 -23 127  
    
Ingående nedskrivningar -314 0  
Årets nedskrivningar -197 -314  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -511 -314  
    
Utgående redovisat värde 9 788 9 157  
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Utgående redovisat värde 9 788 9 157  


Not 14 Dataprogram
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 3 736 1 424  
Inköp 0 2 312  
Omklassificeringar 77 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 813 3 736  
    
Ingående avskrivningar -1 851 -1 398  
Årets avskrivningar -782 -453  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 632 -1 851  
    
Utgående redovisat värde 1 181 1 885  
    


 
 
Not 15 Förbättringsutgifter på annans fastighet
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Inköp 347 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 347 0  
    
Årets avskrivningar -65 0  
Utgående ackumulerade avskrivningar -65 0  
    
Utgående redovisat värde 282 0  
    


 
 
Not 16 Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 6 899 6 479  
Inköp 176 421  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 075 6 899  
    
Ingående avskrivningar -6 073 -5 554  
Årets avskrivningar -369 -520  
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 443 -6 073  
    
Utgående redovisat värde 633 826  
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Not 17 Andelar i koncernföretag
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 212 212  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 212 212  
    
Utgående redovisat värde 212 212  
    
    


 
Not 18 Specifikation andelar i koncernföretag
 
Namn


Kapital-
andel


Antal
Andelar


Bokfört
värde  


Paystation Digitalservice Sweden
AB 100% 1 000 212  
   212  
     
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat  
Paystation Digitalservice Sweden
AB 556629-8435 Upplands Väsby 223 0  
      
      
      


 
Not 19 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
 
Uppskjuten skatt på temporära skillnader
   
2021-12-31   
   
Temporära skillnader
 


Uppskjuten
skattefordran


Netto
 


Skattemässiga underskottsavdrag 6 634 6 634
 6 634 6 634
   
2020-12-31   
   
Temporära skillnader
 


Uppskjuten
skattefordran


Netto
 


Skattemässiga underskottsavdrag 6 634 6 634
 6 634 6 634
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Förändring av uppskjuten skatt   
   
 
 


Belopp vid
årets ingång


Belopp vid
årets utgång


Skattemässiga underskottsavdrag 6 634 6 634
 6 634 6 634
   


 
Bolaget har värderat den uppskjutna skattefordran baserat på framtida prognoser enligt BFNAR 2012:1
kap 29. Utifrån detta är fordran oförändrad för året.
 
 
 
Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förutbetalda hyresutgifter 623 525  
Övriga förutbetalda poster 2 418 1 113  
Förutbetalda försäkringspremier 95 75  
Förutbetalda leasingkostander 27 77  
Upplupna intäkter 110 0  
 3 272 1 790  
    


 
Not 21 Antal aktier och kvotvärde


Westpay AB
Antal
aktier


Kvot-
värde  


Antal Aktier 39 694 231 0,2  
 39 694 231  
    


 
Not 22 Garantier
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Specifikation övriga avsättningar    
Garantireserv vid årets början -2 135 -3 593  
Utnyttjad reserv under året 1 913 1 458  
Avsättningar under året -1 872 0  
 -2 095 -2 135  
    


Avsättningar utgörs av reserveringar för framtida utgifter avseende garanti- och utbytesservice.
 
 
 
Not 23 Konvertibla lån
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Konvertibla lån -7 500 0  
 -7 500 0  
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Not 24 Checkräkningskredit
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 12 000 12 000  
Utnyttjad del 0 5 031  
    
    


 
Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förutbetalda inäkter -2 715 -2 453  
Upplupna semesterlöner -3 054 -3 076  
Upplupna sociala avgifter -960 -967  
Övriga upplupna kostnader -1 887 -1 919  
    
 -8 616 -8 415  
    


 
Not 26 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Avskrivningar-/nedskrivningar 7 107 6 740  
Avsättningar -41 -1 457  
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 0 36  
 7 067 5 319  
    


 
Not 27 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Med hänsyn tagen till att merparten av restriktionerna mot Covid-19 tas bort den 9 februari 2022, bedöms
Covid-19 inte längre medföra någon substantiell osäkerhet och risk för negativ ekonomisk påverkan
under 2022.
 
 
Not 28 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser.
 
 
Not 29 Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Företagsinteckning 16 000 16 000  
 16 000 16 000  
    


 
Not 30 Koncernuppgifter
Företagets enda dotterbolag är vilande och eget kapital motsvarar bokfört värde. Koncernredovisning
upprättas ej med hänvisning till reglerna i årsredovisningslagen 7 kap. 3§.
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Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.
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Till bolagsstämman i Westpay AB, org. nr 556321-8105 


Rapport om årsredovisningen   


Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Westpay AB för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Westpay ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 


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 Westpay AB 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 och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den 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 som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 


fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
 


Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 


Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 


 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 


 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 


 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 


 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 


med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 


 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  


Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 


Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Westpay AB 
för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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 Westpay AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 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 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.  
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. 


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, eller  


 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. 


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. 


Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.


 
 


Stockholm den 17 februari 2022  


 
KPMG AB   
   
   
   
Helena Arvidsson Älgne   
Auktoriserad revisor   
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