
  

  

Kontor:  Bilvårdsanläggning: Företagsuppgifter 

Waxy International AB (publ)  Smista Alle 19, Segeltorp  

Kommendörsgatan 37  08 -1245 2245 556865–9600 

114 58 Stockholm  info@waxy.se BG 839–3886 

 

 

Kvartalsrapport Q1 

2019-01-01 – 2019-03-31 

Org. nr. 556865-9600 

 

Styrelsens kommentarer 

Waxy’s verksamhet i Smista har tagit ordentligt fart under första kvartalet. Vi har sett en 

glädjande tillströmning av både privata såväl som företagskunder. Flera av bilfirmorna i 

närområdet har skrivit kontrakt med oss om att hantera deras bilar, alltifrån nybilstvätt till 

fulla rekonditioneringar. 

Våra nästa etableringar i dels Norrtälje, dels Södertälje går framåt enligt plan och vi räknar 

med att öppna i mitten av Juli. 

Under kvartalet så slutfördes vår obligation II omfattande 50 MSEK, obligationen blev 

omgående fulltecknad och är nu noterad på Nasdaq OMX. 

Finansiellt utvecklades kvartalet som planerat, och den förlust som redovisas är i linje med 

planerna. Bolaget redovisar ett negativt eget kapital, moderbolaget har givit 

moderbolagsgaranti som täcker underskottet. Bolaget har även en klar agenda hur den 

framtida verksamheten skall finansieras och nödvändigt rörelsekapital för att driva 

verksamheten under kommande år har garanterats.  

Vår fortsatta expansion fortsätter och vi har nu tecknat avtal med fastighetsägare på följande 

orter: Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Motala, Katrineholm, Göteborg och Ystad. Samtliga 

dessa anläggningar kommer att öppna under slutet av 2019 eller under 2020. Utöver detta så 

har vi identifierat ett 30 tal platser vilka är intressanta för oss och prekvalifikation pågår.. 

Efter kvartalets slut har vi haft lite förändringar i personal styrkan. Dels har vi beslutat att 

driva Smista i helt egen regi, vi använde delvis tidigare underleverantörer, vilket innebär att vi 

har och kommer att anställa mer personal, dels produktionspersonal dels personal med fokus 

på utveckling av processer. Vår VD Jonas Wäneskog har beslutat att återgå till sin gamla 

bransch, och vi tackar honom för de insatser han gjort. Samtidigt har vi lyckats att hitta en ny 

VD, som börjar i början av tredje kvartalet. 

Bolaget planerar att lämna halvårsrapport 30:e augusti samt 9 månaders rapport 29 november 

2019, bokslutskommuniké. 

Stockholm 2019-05-31 

Styrelsen 
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Väsentliga händelser under perioden 

➢ Bobby Mandl avgick som styrelsens ordförande och vid extra bolagsmöte valdes 

Staffan Carlson till styrelseordförande och Edward von Knorring till styrelseledamot. 

➢ Bolagets andra obligation slutfördes och noterades på Nasdaq OMX. 

➢ Avtal tecknades med hyresvärdar i Västerås och Eskilstuna 

Väsentliga händelser efter perioden 

➢ VD Jonas Wänsekog avgår och Staffan Carlson ansvarar för verksamheten tills ny VD 

träder i tjänst. 

➢ Hyresavtal tecknas med hyresvärdar i Motala och Katrineholm. 

 

 Resultaträkning JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC 

     2019     2018    2018 

Belopp i KSEK 

Rörelseintäkter 970,5 401,6 2 523,1 

Bruttovinst -956,5 15,8 -810,8 

Övriga externa rörelsekostnader -2 911,5 -2 515,7 9 268,9 

Utgifter för personal -1 784,4 -288,5 -2 543,8 

Av och nedskrivningar -237,0 -15,4 -948,0 

Rörelseresultat -5 652 -2 803,8 -13 571,5 

Finansiella poster -2 185,9 -1 380,6 -5 510,2 

Resultat efter finansiella poster -8 075,3 -4 184,4 -19 081,7 

Resultat före skatt -8 075,3 -4 184,4 -19 081,7 

Nettoresultat -8 075,3 -4 184,4 -19 081,7 

 

 

 

 

Balansräkning JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC 

Anläggningstillgångar 2019 2018 2018  

Immateriella anläggningstillgångar 902,5 674,1 902,5 

Materiella anläggningstillgångar 23 353,3 15 728,6 20 002,8 

Finansiella anläggningstillgångar 8 341,2 6 275,8 5 713,6 

Summa anläggningstillgångar 32 597,0 22 678,5 26 618,9 

Omsättningstillgångar 15 192,9 2 734,8 13 596,1 

Kassa och Bank 757,9 149,6 872,8 

Summa omsättningstillgångar 15 950,8 2 884,4 14 468,9 

Summa Tillgångar 48 547,8 25 562,9 41 087,8 
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Eget Kapital       

Aktiekapital 500,0 500,0 500,0 

Balanserade medel -16 787,8 -1 280,5 -8 712,5 

Summa eget kapital -16 287,8 -780,5 -8 212,5 

Skulder 

Långfristiga skulder 40 583,3 21 094,4 25 327,3 

Leverantörsskulder 10 724,0 4 881,1 11 630,9 

Kortfristiga skulder 11 582,2 280,8 12 111,5 

Upplupna kostnader  1 946,1 87,1 230,6 

Summa Kortfristiga skulder 24 252,3 5 249,0 23 973,0 

Summa eget och främmande kapital 48 547,8 25 562,9 41 087,8 

 

Förändringar i Eget Kapital 2019-01-01 2017-09-30 2017-09-03 

 2019-03-31 2018-03-31 2016-12-31 

Ingående balans -8 212,5 1 253,9 1 253,9 

Aktieägartillskott  2 150 9 615,3 

Resultat för perioden -8 075,3 -4 184,4 1 091,7 

Utgående balans -16 287,8 -780,5 -8 212,5 

 

Kassaflödesanalys JAN- MAR JAN-MAR JAN-DEC 

 2019 2018 2018 

Belopp i KSEK    

Kassaflöde operativa verksamheten -10 493,4 -2 451,0 -20 271,3 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 197,2 -18 483,2 -22 423,7 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 575,7 21 083,7 42 567,8 

Kassaflöde för perioden -114,9 149,5 -872,8 

Likvida medel vid periodens början 872,8 0 0 

Likvida medel vid periodens slut 757,9 149,5 872,8 

 

Redovisningsprinciper 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna delårsrapport upprättats anges 

nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat 

anges. 

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.  
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Nya standarder och tolkningar som 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 IAS 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 för 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. 

Rapporten har upprättats enligt samma princip som årsredovisningen för 2018. 

Föreliggande delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets 

revisorer 

Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande 

översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt att den beskriver väsentliga risker 

och osäkerhetsfaktorer som bolaget och dess dotterbolag står inför. 

 

Stockholm 2019-05-31 

 

Staffan Carlson  Mikael Nordberg Edward von Knorring 

Ordförande och tf VD  Ledamot Ledamot 

 

Denna information är sådan information som Waxy International AB är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för 

offentliggörande fredagen den 31 maj 2019 kl. 16:00. 


