
  
 

Delårsrapport H1 2020 

2020-01-01 – 2020-06-30 

WXY Holding AB, Org. nr.559175–2976 och Waxy International AB, Org. nr. 556865–9600 

Styrelsens kommentarer 

Waxy bedriver idag verksamhet med 3 anläggningar, Smista Norrtälje och Södertälje. 

Verksamheten i gruppen är organiserad dels i det operativa bolaget Waxy International AB 

och dels genom att finansiering av verksamheten sköts genom moderbolaget WXY Holding 

AB. Gruppens externa intäkter och huvudsakliga kostnader redovisas i Waxy International 

därav presenteras i denna delårsrapport finansiella rapporter för dotterbolaget och 

konsoliderade för gruppen. Dotterbolaget har en obligation vilken är noterad på Nasdaq/OMX 

vilket innebär att gruppen följer börsens krav på informationsgivning. 

Waxy’s verksamhet under första halvåret 2020 har givetvis varit påverkad av den globala 

pandemin. Men vi har ändå sett en god tillströmning av både privata såväl som 

företagskunder. Resultatet ligger i linje med förväntningarna. 

Verksamheten under det första halvåret har utvecklats genom att vi kunnat befästa rutiner och 

processer och dessutom intressera ett flertal individer att investera i verksamheten och 

därigenom säkerställa att verksamheten kan drivas i enlighet med ägarnas instruktioner och 

styrelsens beslut. Perioden har präglats av en ökad struktur – ordning och reda. De finansiella 

effekterna av detta förväntar vi oss främst under andra halvåret. 

Finansiellt utvecklades det andra kvartalet tillfredsställande med tanke på Covid -19 

utmaningarna, den förlust som redovisas är i linje med planerna. Dotterbolaget redovisar ett 

negativt eget kapital, men moderbolaget har givit moderbolagsgaranti som täcker underskottet 

och moderbolagets kapital säkerställer fortsatt drift. Bolagets ledning har även en klar plan 

hur den framtida verksamheten skall finansieras och tillskott av nödvändigt rörelsekapital för 

att driva verksamheten under kommande år. Bolagets styrelse är av den uppfattningen att 

fullgod finansiering finns för att verksamheten skall kunna drivas vidare. Bolagets ledning har 

genomfört ett kostnadsbesparings projekt vilket inkluderat minskad personal, övertagit 

administration vad avser Norrtäljeverksamheten, översyn av bemanning på samtliga 

anläggningar. Styrelsens bedömning är att besparingar upp emot 200 KKR per månad har 

uppnåtts genom de aktiviteter som genomfördes under första halvåret. 

Resultatmässigt visar bolaget en mycket stark utveckling de första halvåret 2020 jämfört med 

samma period 2019. 

KKR 2020-06-30 2019-06-30  

Omsättning 8 132 2 429 

Res före finansnetto -8 888 -12 329 

 

Förbättringen är beror på både bättre försäljning men även minskad kostnadsmassa. 

 

Styrelsen har blivit bemyndigad att öka bolagets aktiekapital. Under året har moderbolagets 

inbetalda kapital utvecklats enligt nedan, vilket visar att dels moderbolagets ställning är god. 

Styrelsen avser att ytterligare öka kapitalet med 30 MKR under kvartal 3 och fyra för att 

säkerställa framtida drift och expansion. 



  
 

 

Diagram över inbetalt kapital 

 

Verksamhetens utveckling efter halvårsskiftet har även den varit mycket god där vi sett en 

klar ökning av försäljning. 

Diagrammet visar  

• intäkt per dag  

• samtliga anläggningar  

• Juli och augusti. 

 

Den positiva försäljningsutvecklingen och de minskade kostnader bidrager starkt till en 

positiv utveckling av kassaflödet och på en operationell nivå förväntar sig styrelsen ett 

positivt kassaflöde (exklusive finansposter) under oktober. 

Vår fortsatta expansion kommer under året att ske i Uppsala, anläggningen skulle ha öppnat 

under kvartal två men är försenad på grund av Covid -19. Byggnaden var klar i början av året 

men maskineri har blivit försenat pga pandemin. Nu förväntar vi oss att öppning kan ske i 

början av kvartal 4. 

 

Bolagets styrning har förändrats under det första halvåret bl a genom att årsstämman valde en 

i stort sett ny styrelse samt att skifte av VD skedde. 

Moderbolaget förvärvade två nya dotterbolag under perioden. Dels Norrtälje Biltvätt och 

Rekond AB samt Waxy Sverige AB. Det förstnämnda bolaget förvärvades för att kunna fullt 



  
åtnjuta gjorda organisations besparingar, Waxy Sverige förvärvades för utvecklingen av 

verksamheten. 

Bolaget lämnar delårsrapport jan-sept. 30 november 2020, och bokslutskommuniké 26 

februari 2021. 

 

Stockholm 2020-08-31 

Styrelsen 

  



  
 

 

 

Väsentliga händelser under perioden 

• Moderbolaget har ökat eget kapital genom nyemission med 16,5 MSEK 

• Moderbolaget förvärvar Waxy Sverige AB och Norrtälje Biltvätt och Rekond AB 

• Organisationsförändringar sparar 200 KKR per månad. 

• Ingvar Rehbinder valdes till styrelseordförande och Kent Hjelm, samt Elli Leon till 

styrelseledamot. Elli Leon utsågs till VD för båda bolagen. 

• Projektet ”The Waxy Way”, där vi identifierar, utvecklar, dokumenterar och 

framförallt implementerar processer och handlingssätt för hur Waxy skall drivas 

startas upp. 

• Waxy tvättar över 25 000 fordon under första halvåret 

Väsentliga händelser efter perioden 

• Moderbolaget har ökat eget kapital ytterligare med 1,5 MSEK 

• Bolaget har anpassat bemanningen och därigenom minskat personalkostnaden med 

ca 400 KKR per månad, detta utöver tidigare kommenterade besparingar 

 

Waxy International AB 

Resultaträkning 2020 2019 2020 2019 

 Q2 Q2 H1 H1 
Belopp i KSEK     

Rörelseintäkter 3 338 1 459 8 131 2 430 

Övriga rörelseintäkter 1 228  1 228 

Bruttovinst 3 158 -69 5 845 -1 025 

Övriga externa  

rörelsekostnader -1 643 -4 190 - 3 905 -7 285 

Utgifter för personal -3 364 -2 963 - 7 369 -4 018 

Av och nedskrivningar -1 772 -351 -3 543 -371 

Rörelseresultat -3 620 -7 574 -8 888 -12 699 

Finansiella poster -2 302 -8 452 -8 231 -10 638 

Resultat efter  

finansiella poster -5 923 -16 026 -17 119  -23 337 

Nettoresultat -15 857 -16 206 -17 119 -23 337 

 

  



  
Konsoliderat WAXY Gruppen (under perioden har 2 dotterbolag tillkommit) 

Balansräkning 2020-06 2019-06 2019-12 

Anläggningstillgångar    

Immateriella 48 227 902 49 699 

Materiella 224 095 21 678 256 610 

Finansiella 17 040 7 793 20 877 

Summa anl. tillgångar 289 362 30 374 317 180 

      

Omsättningstillgångar 

Fordringar 14 305 32 194 20 081 

Kassa och Bank 1 169 325 803 

Summa oms. tillgångar 15 474 32 519 20 884 

 

Summa Tillgångar 304 836 62 893 348 069 

 

Eget Kapital  

Aktiekapital 8 857 7 176 7 176 

Ej registrerat aktiekapital 18 120  4 443 

Bundna reserver 25 319  26 925 

Balanserade medel -42 867 -40 045 -30 939 

Summa eget kapital 9 428 -32 868 7 995 

 

Skulder 

Långfristiga skulder 251 196 52 024 280 816 

Leverantörsskulder 13 646 17 994 30 822 

Kortfristiga skulder 29 225 17 989 22 538 

Upplupna kostnader  1 341 7 754 5 898 

Summa Kortfristiga skulder 44 212 95 762 59 258 

Summa eget kapital 

och främmande kapital 304 836 62 893 348 069 

 

Förändringar i Eget Kapital 2020-01-01 2019-01-03 2019-01-01 

 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 

Ingående balans 7 995 -5 169 13 550 

Nyemission 20 353  12 633 

Resultat för perioden -18 920 -27 699 -18 188 

Utgående balans 9 428 -32 868 7 995 

    

Kassaflödesanalys 2020-06-01 2019-06-30 2019-12-31 

Gruppen  

Operativa verks. -23 222 51 -16 260 

Investeringsverks. -5 285 0 -22 376 

Från finansieringsverks. 18 144 0 38 566 

Kassaflöde för perioden 207 51 -70 

Likvida periodens början *962 51 873 

Likvida vid periodens slut 1 169 51 803 

*(under perioden har 2 dotterbolag tillkommit) 

 



  
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. 

Koncernredovisningen för WXY Holding har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, 

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial 

Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) 

sådana de antagits av EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden.  

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. 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 2019, för mer 

kommentarer kring redovisningsprinciperna hänvisas till denna. 

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 2019-08-30 

 

Ingvar Rehbinder  Elli Leon Kent Hjelm 

Styrelseordförande Ledamot Ledamot 

 

Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 31 augusti 2020 kl. 16:00. 


