
Waxy International AB (publ) 

556865-9600 

ÅRSREDOVISNING 

för 

Waxy International AB (publ.) 

Org.nr. 556865-9600 

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för 
räkenskapsåret 2017-09-01 - 2018-12-31 

Årsredovisning 2018 1 (18) 



Waxy International AB (publ) 
556865-9600 

VD-ord 

Vi har lagt en stabil grund för en positiv utveckling av  Waxy  International AB (publ) 

Waxy  International AB  (Waxy)  har som affårsiU att etablera en kedja med bilvårdsanläggningar i Sverige. Den första 
anläggningen är etablerad i Smista, strax söder om Stockholm, och den öppnades i mars 2018. 

Detta är bolagets första signifikanta räkenskapsår. Tidigare har bolaget varit fokuserat på att förbereda för etablering. Under 
2018 startade verksamheten. 

Ekonomi 

Bolaget är i ett uppstartsskede och har behov av starka och stödjande ägare. Bolaget förvärvades 2017-07-01 av det noterade 
bolaget Reinhold Europe AB och ingick i koncernbokslutet under 2017. Reinhold Europe avyttrade aktierna i  Waxy  till WXY 
Holding  AB 2018-11-30, vilket vid det tillfallet ägdes av Reinhold Europe AB. Sedermera avyttrades även aktierna i WXY 
Holding  AB till ett drygt hundratal aktieägare i Reinhold Europe AB. 

Bolaget är fmansierat genom dels aktieägartillskott men framförallt genom en extern obligation om 23 MSEK. Bolaget är i 
processen att emittera en ny obligation om 50 MSEK, vilken används delvis till att lösa den första. Emissionsdag för den andra 
obligationen var 23 januari 2019. 

På grund av att både den första men även den andra obligationen var och blev försenad, så har bolaget tvingats att ta upp 
signifikanta brygg-lån vilket medfört en hög räntebelastning. Bolagets egna kapital vid bokslutstillfållet är negativt. Då 
bolaget fått en borgen från moderbolaget WXY  Holding  AB anser styrelsen att det inte finns behov för kontrollbalansräkning, 
då Bolagets framtid är säkerställd. Dessutom finns latenta marknadsvärden i de långsiktiga hyreskontrakt vilka bolaget 
tecknat. Vid bokslutstillfället så hade bolaget tecknat följande avtal: 

 

Hyreskontrakt Löptid 
• Smista 15 
• Södertälje 25 
• Norrtälje 20 
• Ystad 15 
• Göteborg 25 
• Uppsala 25 
• Västerås 25 

Marknadsvärdet av dessa kontrakt bedöms uppgå till över 200 MSEK, vilket fungerar som en latent säkerhet för bolagets 
fortbestånd. 

Organisationen 

Bolagets organisation är medvetet mycket begränsad. Verksamheten kommer att bedrivas med ett fåtal anställda och löpande 
drift genom inhyrd personal. 

Framtid 

Bolagets affårside är att bygga en rikstäckande kedja. För att göra detta krävs signifikanta investeringar i framförallt maskiner och 

utrustning. Lokalerna hyrs, så dessa investeringar kommer ej att belasta balansräkningen. 

Bolaget har som mål att inom en 5 års period etablera sig på ett 70-tal platser. Dessa platser identifieras med assistans från extern 
part. För närvarande studerar bolaget ett 100-tal alternativa platser. 

Stockholm den 1 mars 2019 

Jonas Wäneskog 

VD 
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Årsredovisningen är upprättad i Svenska Kronor (SEK). 

Verksamheten 
Waxy  International AB (pub!) är aktivt inom bilvårdsbranschen. Bolaget registrerades 2009-09-29. Per den 31 december 2018, 5000 
aktier med ett kvotvärde om 100 kr, aktiekapitalet uppgick till 500 000 SEK. 

Flerårsöversikt 

Beloppen i fierårsöversikten är angivna i tusental SEK om inte annat anges. 

 

1709-1812 1609-1708 1509-1608 
Nettoomsättning 2 497 0 0 
Resultat efter finansiella poster -19 073 -452 -127 
Soliditet -20 29 100 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

   

Bolaget emitterade en obligation om 23 MSEK med en löptid  på2  år med möjlig förlängning på 1 år. 

Bolagets fårsta VD Lennart Andersson avgick under Q1 och ersattes med Peter Björklund. 

Bolagets första anläggning öppnades i mars. 

Första halvåret dominerades av att etablera anläggningen i Smista. Bolagets strategiska inriktning var tidigare att etablera 
biltvättanläggningar med inslag av självservice. Detta utvecklades under första halvåret till att erbjuda en  one-stop-shop. En plats där 
bilägare kan lämna sin bil och 20 minuter senare få en ut- och invändigt ren bil helt enligt samtliga gällande miljökrav. 

Under året har följande kontrakt tecknats får Bolagets fortsatta expansion. Smista kontraktet tecknades 2016. 

 

Hyreskontrakt Löptid 
• Södertälje 25 
• Norrtälje 20 
• Ystad 15 
• Göteborg 25 
• Uppsala 25 
• Västerås 25 

I samband med bolagets etablering i Smista uppkom en tvist med hyresvärden. Hyresvärden begärde extra ersättning får arbeten 
utfårda utanför gällande kontrakt. Parterna förlikades under hösten och tvisten är löst. 

Bolagets revisor avgick på egen begäran och vid extra bolagsstämma 2018-10-05 valdes Auktoriserad Revisor Johan Kaijser till 
bolagets revisor. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Bolaget har emitterat en ny obligation om 50 MSEK, vilken skall användas dels till att lösa den första obligationen och dels för fortsatt 
expansion. Förtidsinlösen av första obligationen skedde 23 januari 2019. 

Bolaget utser Jonas Wäneskog till ny VD efter att Peter Björklund lämnat företaget. 

Resultatdisposition 

   

Förslag till behandling av bolagets till förfogande stående medel. 

   

Beloppen i resultatdispositionen är angivna i SEK. 

   

Medel att disponera: 

   

Balanserat kapital - 646 086 
Aktieägartillskott 11 015 281 
Årets resultat -19 072 716 
Summa -8 203 522 

Överföres i ny räkning -8 203 522 
Moderbolaget har lämnat borgen varigenom bolagets fortsatta verksamhet tryggas. 
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Finansiella rapporter 

Belopp i KSEK 

   

RESULTATRÄKNING I, 2, 3,4,9, 24, 25 

    

2017-09-01 2016-09-01 

  

2018-12-31 2017-08-30 

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 

   

Nettoomsättning 

 

2 497 0 

Övriga rörelseintäkter 

 

26 0 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 

 

2 523 0 

Rörelsekostnader 5 -3334 0 

Övriga externa kostnader 6,7,8,9 -9260 -1250 

Personal kostnader 

 

-2544 -36 

Avskrivningar 

 

-948 0 

Summa rörelsekostnader 

 

- 16 086 -1 286 

Rörelseresultat 

 

-13 563 -1 286 

Finansiella poster 

   

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -5510 -583 

Summa finansiella poster 

 

-5 510 -585 

Resultat efter finansiella poster 

 

-19 073 -1 869 

Resultat före skatt 

 

-19 073 -1 869 

Skatter 

   

Årets skattekostnad 1 I 0 0 

Årets resultat 

 

-19 073 -1 869 
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BALANSRÄKNING I, 2, 3, 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

4, 23 

2018-12-31 2017-08-30 

Goodwill, etc 12 902 674 

Summa immateriella anläggningstillgångar 

 

902 674 

Materiella anläggningstillgångar 

   

Maskiner och Inventarier 13 282 0 

Förbättringsarbeten på hyrd lokal 13 16 378 0 

Pågående nyanläggning 14 3 343 253 

Summa materiella anläggningstillgångar 

 

20 003 253 

Finansiella anläggningstillgångar 

   

Depositioner 15 5 714 3 268 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

 

5 714 3 268 

Summa anläggningstillgångar 

 

26 619 4 195 

Omsättningstillgångar 24 

  

Kortfristiga fordringar 16 

  

Kundfordringar 

 

77 0 

Övriga kortfristiga fordringar 

 

1 188 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 12 406 200 

Summa kortfristiga fordringar 

 

13 670 200 

Likvida medel 17 

  

Likvida medel 

 

798 0 

Summa kassa och bank 

 

798 0 

Summa omsättningstillgångar 

 

14 469 200 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

41 088 4 395 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

2018-12-31 2017-08-30 

Eget kapital 18,21 

  

Aktiekapital 

 

500 500 

Övrigt tillskjutet kapital 

 

11 015 1 400 

Balanserat resultat 

 

-646 -194 

Årets resultat 

 

-19 073 -452 

Summa eget kapital 

 

-8 204 1 254 

Långfristiga skulder 19,21,22 

  

Obligationslån 

 

23 000 0 

Övriga skulder 

 

2 327 0 

Summa långfristiga skulder 

 

25 327 0 

Kortfristiga skulder 20, 23 

  

Leverantörsskulder 

 

11 620 11 

Övriga skulder 

 

12 114 3 118 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 

231 12 

Summa kortfristiga skulder 

 

23 965 3 141 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

41 088 4 395 
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RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL 

Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
Kapital 

Balanserat 
Kapital 

Årets Totalt 
resultat Eget Kapital 

Ingående Balans 500 1 400 -193 -452 1 254 

1 253 

     

Aktieägartillskott 

 

9 615 

  

9 615 

Resultatdisposition enligt bolagsstämman: 

     

Balanseras i ny räkning 

  

-452 452 0 

Årets resultat 

   

-19 073 -19 073 

Utgående Balans per 2018-12-31 500 11 015 -646 -19 073 -8204 
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KASSAFLÖDESANALYS 

   

2017-09-01 2016-09-01 

 

2018-12-31 2017-08-30 

Den löpande verksamheten 

  

Rörelseresultat -13 562 -452 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 35 0 

Erlagd ränta -5 546 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 

av rörelsekapital 

-19 073 -452 

Förändringar i rörelsekapital 

  

-Ökning (—) /Minskning (+) av rörelsefordringar -13 471 - 16 

-Ökning (+) /Minskning (—) av rörelseskulder 20 823 3 139 

Kassaflöde efter förändringar i rörelsekapital 7 352 3 123 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 721 2 671 

Investeringsverksamheten 

  

Investering i immateriella anläggningar -228 0 

Investering i materiella anläggningar -19 749 -254 

Investering i finansiella anläggningar -2 446 -3 267 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -22 423 -3 521 

Finansieringsverksamheten 

  

Upptagna lån 25 327 850 

Aktieägartillskott 9 615 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34 942 850 

Årets kassaflöde 798 0 

Likvida medel vid årets början 0 0 

Likvida medel vidärets slut 798 0 
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Not 1 Allmän information 

Waxy  International AB (pub!) är aktivt inom bilvårdstjänster. 

Bolaget är ett PUBLIKT aktiebolag registrerat i Sverige och med säte i Stockholm. Bolaget är ej noterat. 

Adressen till huvudkontoret är Kommendörsgatan 37, 114 58 Stockholm. 

Styrelsen har den 15 Mars godkänt denna årsredovisning för offentliggörande 

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 

Bolagets räkenskapsår är förlängt till 16 månader för att överensstämma med tidigare och nuvarande moderbolag. 

Grund för rapporternas upprättande 

Årsredovisningen för  Waxy  har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1, samt International Financial  Reporting  Standards 
(IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations  Committee  (IFRS  IC)  sådana de antagits av EU. Det finns inga balansposter som har 
värderats till verkliga värden 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av bolagets 
redovisningsprinciper. 

IFRS tillän;pasfäiförsta gången 

Waxy  avser att noteras och det är första räkenskapsåret som IFRS tillämpas. 

Bolaget har tidigare tillämpat årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (1(2). Övergången till 
IFRS har inte föranlett några ändrade redovisnings- och värderingsregler. 

Nye standarder och tolkningar son; ännu inte har tillämpats av bolaget 

IASB har vidare gett ut tre omfattande standarder vilka träder i kraft 2018 respektive 2019: 

• IFRS 9 Finansiella instrument. Standarden ersätter IAS 39 Finansiella instrument Redovisning och värdering. Den innehåller 
regler för klassificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning av finansiella instrument och 
säkringsredovisning. Bolaget bedömer att den nya standarden inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på de finansiella 
rapporterna. 

• Leasingavtal. I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta TAS 17 Leasingavtal samt tillhörande 
tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några 
undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en 
tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala for denna rättighet. Standarden är tillämplig för 
räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Bolaget bedöms preliminärt påverkas för de avtal som framgår av 
noten" operationella leasingavtal". Detaljerade utvärdering kommer att ske under räkenskapsåret 2019. 

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på bolaget. 

Transaktioner i utländsk valuta 

Funktionell valuta och rapportvaluta 

Poster som ingår i de finansiella rapporterna är värderade i den valuta som används i Bolaget vilket är den valuta där Bolaget 
huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). 

Transaktioner och balansposter 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen 
eller den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid 
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag är 
då transaktionerna utgör säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, 
då vinster/förluster redovisas i övrigt totalresultat. Bolaget har dock för innevarande räkenskapsår inga valutasäkringar av detta slag. 

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter eller 
kostnader. Alla övriga valutakursvinster och -förluster redovisas i posten övriga intäkter respektive övriga rörelsekostnader. Bolaget har 
för redovisade perioder endast finansiella valutakursvinster och -förluster. 

Kassaflödesanalys 
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Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. Detta innebär bland annat att redovisat resultat justeras för ej 

likviditetsstörande poster. 

Immateriella anläggningstillgångar 

Goodwill 

Goodwill som uppstår vid rörelseförvärv och ingår i immateriella anläggningstillgångar. Goodwill avser det belopp varmed 
köpeskillingen överstiger det verkliga värdet av identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser i den förvärvade 
verksamheten. Goodwill skrivs inte av, utan testas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig 
värdeminskning. Goodwill redovisas därmed till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Vid försäljning av en enhet 
ingår det redovisade värdet på goodwill i den uppkomna vinsten/förlusten. 

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter som förväntas 
bli gynnade av synergier från förvärvet, Goodwill övervakas inom bolaget per dotterföretag. 

Vid nedskrivningsprövning beräknas den kassagenererande enhets återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta nyttjandevärdet 
och det verkliga värdet minus försäljningskostnader. Detta värde jämförs med det redovisade värdet för enheten. En eventuell 
nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad och återföres inte 

Materiella anläggningstillgångar 

Samtliga materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är 
lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma 
bolaget tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort 
från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de 
uppkommer. 

Inventarier, verktyg och installationer - 5 år 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 år 

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder prövas vid vaije rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade 
värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda 
återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet Och redovisas 
netto i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader. 

Nedskrivning av icke finansiella tillgångar 

Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det 
redovisade värdet kanske inte är återviimingsbart. 

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 
bedömning av nedsluivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassa-
genererande enheter). För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. 

Finansiella tillgångar 

Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: "Lånefordringar och kundfordringar". 

Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de 
finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället. 

Klassilicering 

Lånefordringar och kundfordringar 

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och 
som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Bolaget lånefordringar och kundfordringar utgörs 
i huvudsak av lamdfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter och Likvida medel. 

Redovisning och värdering 

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affårsdagen — det datum då bolaget förbinder sig att köpa eller sälja 
tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella 
tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. 
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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. Lånefordringar och kundfordringar 

redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Tillämpningen av effektivräntemetoden innebär att fordringar som är räntefila eller löper med ränta som avviker från marknadsränta 

och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till diskonterat nuvärde och tidvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i 
resultaträkningen. För fordringar med löptider understigande 12 månader bedöms diskonteringsvärdet vara oväsentligt. 

Kvittning 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt att kvitta 
de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. 
Den legala rättigheten far inte vara beroende av framtida händelser och den måste vara rättsligt bindande för företaget och motparten 
både i den normala affårsverksamheten och i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs. 

Nedskrivning av finansiella tillgångar 

Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 

Bolaget bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång 
eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned 
endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången 
redovisats första gången (en "förlusthändelse) och att denna händelse (eller händelser) har en inverkan på de uppskattade framtida 
kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 

För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och 
nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den 

finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i bolaget 
resultaträkning 

Likvida medel 

Likvida medel definieras som, förutom kassa och bank, även de kortfristiga placeringar vilka lätt kan omvandlas till ett känt belopp av 
kassa och bank och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer. 

Aktiekapital 

Stamaktier klassificeras som eget kapital. 

Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett 
avdrag från emissionslikviden. 

Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. 
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förefaller inom ett år eller tidigare (eller under normal 
verksamhetscykel om denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder. 

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffnings -värde med tillämpning av 

effektivräntemetoden. 

Upplåning 

Med upplåning i bolaget avses i huvudsak övrig långfristig skuld. 

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet 
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet 
redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Avsättningar 

En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. En avsättning redovisas när bolaget har en befintlig legal 
eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera åtagandet  saint  en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid utgången av räkenskapsåret finns inga avsättningar. 

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt 

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som 
redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget 
kapital. 

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de 
länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar 
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regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den 
gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten. 

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och 
dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första 
redovisningen av goodwill. 

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas 
tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. 

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och 
när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser 
antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar 

Ersättning till anställda 

Bolaget har haft i genomsnitt 5 anställda under verksamhetsåret 

Intäktsredovisning 

Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas, och motsvarar de belopp som erhålls för 
sålda varor efter avdrag för rabatter, returer och mervärdesskatt. 

Bolaget redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av bolaget verksamheter såsom beskrivs nedan. 

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. När värdet på en fordran i kategorin lånefordringar och 
kundfordringar har gått ner, minskar bolaget det redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt framtida 
kassaflöde, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan för instrumentet, och fortsätter att lösa upp diskonteringseffekten som 
ränteintäkt. Ränteintäkter på nedskrivna lånefordringar och kundfordringar redovisas till ursprunglig effektiv ränta. 

Leasing 

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. 
Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt 
över leasingperioden. 

Bolagets redovisningsprinciper 

Bolaget upprättar från och med innevarande räkenskapsåret 2017-09-01 — 2018-12-31 sin årsredovisning i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer samt 
Akutgruppens uttalande. Reglerna i RFR 2 innebär att bolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av 
EU godkända IFRS/IAS regler och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag som skall göras från IFRS/IAS. 
Bestämmelserna enligt IFRS/IAS finns angivna i koncernredovisningens not 1 Redovisningsprinciper. 

Bolaget tillämpade tidigare BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (1(2). Övergången till IFRS har, utöver utökade 
upplysningar, inte inneburit några ändrade redovisnings- eller värderingsprinciper. 

Not 3 Finansiell riskhantering 

Bolaget är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av finansiella risker såsom marknads-, likviditets-, och 
kreditrisker, Marknadsriskerna består i huvudsak av valuta-, ränte- och prisrisk. Det är bolagets styrelse som är ytterst 
ansvarig för exponering, hantering och uppföljning av bolaget finansiella risker och dessa ramar utvärderas och revideras 
årligen. 

Valutarisk 

Bolaget har huvuddelen av all sin verksamhet i SEK, dock vissa signifikanta inköp görs från EUR land där betalningstiden är 
långfristig, detta leder till vissa valutarisker. 

Ränterisk 

Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöde fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor. 

Bolaget har inga lån med rörliga räntor.  Waxy  har givit ut en obligation med värde 23 MSEK med fast ränta om 15%, samt övriga 
räntebärande skulder har även de fast ränta. Styrelsen bedömer att då inga externa skulder med rörlig ränta finnes är ränterisken för 
nuvarande finansiering begränsad, Framledes kan marknadsräntorna påverka kommande behov av fmansiering relaterat till bolagets 
investeringsprogram i framförallt bilvårdsanläggningar. 

Bolaget 

Bolaget har för närvarande inga instrument som är föremål för prisrisk. 

Likviditet- och finansieringsrisk. 
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Med likviditetsrisk avses risken att bolaget får problem med att möta dess åtagande relaterat till bolagets finansiella skulder. Med 
finansieringsrisk avses risken att bolaget inte kan uppbringa tillräcklig finansiering till en rimlig kostnad. Bolaget finansieras 
med eget kapital och har, signifikant finansiell upplåning. Kortfristiga skulder samt kortfristiga fordringar förfaller inom ett år. 

Kapital 

Bolagets mål för förvaltning av kapital är att säkerställa bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet för att genera en skälig 
avkastning till aktieägarna och nytta för övriga intressenter. Bolagets kapital definieras som bolagets egna kapital. Bolagets 
nuvarande policy är att inte lämna någon utdelning. Först när företaget når en långsiktig lönsamhet kommer förslag om utdelning 
till aktieägare att kunna ske. Det finns inte några externa krav på bolagets kapital. 

Översikt Signifikanta Skulder 

Fordringsägare Ränta Belopp Förfallotid 
Obligationslån 15% 23 MSEK Dec 2019 
Saga Lejon 13% 0,6 MSEK Feb  2019 
WashTech  Gmbh 6% 2,3 MSEK Dec 2022 
Brygglån 18% 5,6 MSEK Jan 2019 

Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 

Waxy:s finansiella rapporter är upprättade i enlighet med IFRS. Detta innebär att upprättandet av bokslut och tillämpning av 
redovisningsprinciper ofta baseras på uppskattningar och antaganden som anses rimliga och väl avvägda vid den tidpunkt då 
bedömningen görs. Med andra bedömningar, antaganden och uppskattningar kan resultatet emellertid bli ett annat, och 
händelser kan inträffa som kan kräva en väsentlig justering av det redovisade värdet för den berörda tillgången eller skulden. 
Nedan följer de viktigaste områden där bedömningar och antaganden gjorts och som bedöms ha störst inverkan på de 
finansiella rapporterna. 

Goodwill 

Bolaget förvärvade 2014 rätten till namnet  Waxy.  De förutsättningarna som förelåg vid förvärvet, har inte bedömts väsentligen 
förändrats, så har det för räkenskapsåret 2018 ej företagits någon nedskrivning. Nedskrivningsprövning kommer att ske under 
räkenskapsåret 2019 

Noter till resultaträkning 

Not 5 Rörelsekostnader 

2018-12-31 2017-09-30 

Rörelsekostnader 3 334 0 

I kostnaderna ingår direkta kostnader avseende  kern,  service och inhyrd produktionspersonal. 

Not 6 Övriga externa kostnader 

Diverse externa poster 

2018-12-31 2017-09-30 

9 260 1 250 

I posten ingår kostnader avseende lokalhyra, advokatkostnader, inköpta redovisningstjänster, externa advokatkostnader, marknadsföring 

Not 7 Ersättning till revisorer 

   

2018-12-31 2017-08-30 

BDO 10 36 

Mazars (revisionsuppdrag) 50 0 

Kaijser Konsult 82 

 

Summa 142 36 

Not 8 Operationella leasingavtal 

   

2018-12-31 2017-08-30 

Ingångna 9 1 

Leasingavgifter avser i allt väsentligt lokalhyror enligt ovan, samt 3 avtal avseende bilhyra. 
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Not 9 Personal 

   

2018-12-31 2017-08-30 

Löner och andra ersättningar 

  

Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare 1 321 36 
Totala löner och andra ersättningar 7 900 36 

Sociala kostnader och pensionskostnader 

  

Sociala kostnader 654 11 
(varav pensionskostnader till styrelse och VD och motsvarande) 0 0 

Totala löner, andra ersättningar; sociala kostnader  saint  pensioner 2 544 36 
Medelantalet anställda 

  

Män 3 0 
Kvinnor 2 0 
Medelantalet anställda 5 0 

Könsfördelning i företagets styrelse 

  

Män 4 3 
Könsfiirdelning i företagets ledning 

  

Män 3 2 
Under 2018 har styrelseledamöter och VD fakturerat ersättning om 750 KSEK, dessa kostnader ingår i övriga externa kostnader. 

Not 10 Räntekostnader, -intäkter av och nedskrivningar och liknande resultatposter 
2018-12-31 2017-08-30 

Ränteintäkter 0 0 
Räntekostnader - -5 197 -451 
Kursdifferenser -348 -132 
Sumina -5 510 -584 

Not 11 Inkomstskatt 

2018-12-31 2017-08-30 

Skattekostnaden består i huvudsak av följande delar: 
Redovisad skatt i resultaträkningen 
Aktuell skatt 0 0 0 
Tidigare års skatt -0 0 
Sununa redovisad skatt -0 0 

Avslämning av effektiv skattesats 
Resultat  fore  skatt -19073 -1869 

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 (22,00) % -4 196 -411 
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0 +0 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -41 -34 
Ej värderade underskottsavdrag 4 155 377* 
Årets utnyttjande av tidigare års underskott 
som ej redovisats som tillgångar 0 0 
Stoma  redovisad skatt 0 0 
*tidigare års rullade underskottsavdrag fötfaller då ägarkretsen förändrats. 
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Noter till balansräkning 

Not 12 Goodwill 

   

2018-12-31 2017-08-30 

Ingående anskaffningsvärde 674 674 
Förvärv genom rörelse 0 0 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 902 674 
Redovisat värde 902 674 

Nedskrivningsprövning 

  

Goodwill övervakas av ledningen fördelad per kassagenererande enhet där respektive enhet utgör separat 
kassagenererande enhet. I detta fall är goodwill hänförligt till det förvärv av namnet  Waxy.  Bolagets planer innefattar en 
investeringsplan över 5 år och Goodwillvärdet skall sättas i relation till detta. 

Återvinningsbart belopp för en kassagenererande enhet har fastställt baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa 
beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiella budgetar som godkänts av 
företagsledningen och som täcker en femårsperiod (?). Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med hjälpa av 
bedömt tillväxttakt enligt uppgift nedan (?). Tillväxttakten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för det område 
inom vilket den kassagenererande enheten verkar. 

Följande antaganden har använts vid prövning av goodwill hänförligt till  Waxy  International 

CAGR 50% 
Bruttomarginal 70% 
Långsiktig tillväxttakt 10% 
Diskonteringsränta före skatt 15% 

Känslighetsanalys 

 

Nedskrivningsbehov uppstår inte för någon av enheterna även i det fall bruttomarginalen skulle minska med 30 procent 
eller vid en höjning av diskonteringsräntan med 10 procent. 

Not 13 Materiella anläggningstillgångar 

2018-12-30 2017-08-30 

Ingående anskaffningsvärde 0 0 
Övriga förvärv under året 17 607 0 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 17 607 0 

Förbättringsutgifter avser kompletterande investeringar i Smista anläggningen 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 
Årets avskrivningar 948 

 

Utgående ackumulerade avskrivningar 948 0 
Netto Redovisat värde 16 659 0 

Not 14 Pågående nyanläggningar 

   

2018-12-31 2017-08-30 
Ingående anskaffningsvärde 253 0 
Övriga förvärv under året 20 330 253 
Färdigställda anläggningar -17 240 0 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 343 253 

Not 15 Finansiella anläggningstillgångar 

   

2018-12-31 2017-08-30 

Lämnade depositioner 5 714 3 268 

Depositionerna avser lämnade säkerheter i form av bankmedel lämnade till hyresvärdarna för Smista och Södertälje. 
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Not 16 Kortfristiga fordringar 

   

2018-12-31 2017-08-30 

Kundfordringar 77 0 

Övriga kortfristiga fordringar 937 0 

Förbetalda kostnader och Upplupna intäkter 12 406 200 

Övriga kortfristiga fordringar avser främst lämnade förskott till leverantörer. 

Förbetalda kostnader avser huvudsakligen ersättningar och räntor för upptagna brygglån relaterade till emitterad obligation. 
Kostnaderna nedskrivs under obligationens löptid om 3 år. 

Not 17 Likvida medel 

   

2018-12-31 2017-08-30 

Kassa och bank 798 0 

Redovisat värde 798 0 

Not 18 Eget Kapital 

  

Eget kapital 

  

Aktiekapital 

  

Bolaget har bara ett aktieslag. Innehavare är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt 
vid bolagsstänunan med 1 röster per aktie. Alla aktier har samma rätt till bolaget kvarvarande nettotillgångar. 

Övrigt tillskjutet kapital 

Övrigt tillskjutet kapital består i sin helhet av villkorade aktieägartillskott. 

Utdelning 

Ingen utdelning kommer att föreslås till årsstämman 2017. 

Aktiekapital 

  

Förändring av antal aktier: 2018-12-31 2017-08-30 
Ingående balans 5 000 5 000 
Utgående balans 

Bolagets aktier har ett kvotvärde på SEK 100:00per aktie. 

Bundet eget kapital. 

Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning. 

5 000 5 000 

Övrigt tillskjutet kapital 

Övrigt tillskjutet kapital består i sin helhet av belopp som vid tillskott betalats såsom villkorade och skall återbetalas när bolaget har 

den ekonomiska ställning som tillåter återbetalning, detta skall fastställas av bolagsstämma. 

Balanserat resultat 

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans årets resultat summa fritt 
eget kapital. 

Not 19 Långfristiga skulder 

Fordringsägare Ränta Belopp Förfallotid 
WashTec GmbH 6% 2 327 Dec 2022 
Obligationslån 15% 23 000 Dec 2019 

Summa 25 327 

Obligationslånet har en löptid på 2 år med möjlig förlängning om 1 år. 
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Lån från WashTec uppgår totalt vid bokslutstillfället till 302 KEUR uppdelat på dels en långfristig del med förfallotid över 1 år 

uppgående till 2 327 KSEK, dels en kortfristig del uppgående till 746 KSEK med en förfallotid av max 1 år. 

Not 20 Kortfristiga skulder 

   

2018-12-31 2017-08-30 

Leverantörsskulder 11 620 11 

Övriga Skulder 12 114 3 118 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 231 12 

Leverantörsskulder avser tjänste- och varuleveranser med en betalningstid i huvudsak på 30 dagar. En faktura avseende 

tilläggsarbeten i Smista betalas under hyreskontraktets löptid 15 år. 

Övriga skulder avser dela skuld till Reinhold Europe 4 814 KSEK vilken regleras under Ql, dels kortfristig del av skuld 

till WashTec  Gmbh  746 SEK, dels kortfristiga brygglåneskulder till ett tjugotal långivare 5 654 KSEK. Samtliga med 

förfallotid under 2019. 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter avser huvudsakligen semesterlöneskuld 

Not 21 Ställda säkerheter 

Inga ställda säkerheter 

Not 22 Eventualförpliktelser/ansvarsförpliktelser 

För redovisade räkenskapsår finns inga eventualförpliktelser/ansvarsförpliktelser. 

Not 23 Finansiella tillgångar och skulder 

Redovisade värden motsvarar verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder. Se även not 10 

Finansiell riskhantering. 

Verkliga värden 

Redovisade värden bedöms överensstämma med verkliga värden. 

Not 24 Händelser efter balansdagen 

Bolaget säkrar sin långsiktiga finansiering genom dels att tidigare emitterad obligation om 23 MSEK löses genom emission av ny 

obligation om 50 MSEK. 

Not 25 Transaktioner med närstående 
Inga handelstransaktioner mellan koncernföretag har förekommit. Moderbolaget har tillskjutit kapital genom aktieägartillskott och 

utlåning mot marknadsmässig ränta genom avtal mellan föln ägaren Reinhold Europe AB och WXY  Holding  AB. 

Ersättning till styrelse, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare framgår av not 9.Nyckelpersoner inom  Waxy 
International AB är bolagets styrelseledamöter och VD. Inköp från nyckelpersonerna avser konsulttjänster inom ledning, teknik, 
sälj och marknadsföring. 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i  Waxy  International AB ( publ.) 
org.nr 559175-2976 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för  Waxy  International AB (publ.) för år 2018. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat för året enligt International Financial  Reporting  Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för bolaget. 

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

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen, enligt IFRS, såsom de antagits av EU. 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 och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Mina 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 mina 
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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

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

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag 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. 

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheten eller 
affärsaktiviteterna inom bolaget för att göra ett uttalande avseende redovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av revisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för  Waxy  International AB (publ.) för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

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

Grand för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 



Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina uttalanden. 

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
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 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 försurrunelser 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 jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Stockhol en 20 mars 2019 

A visor 
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