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Styrelsen och verkställande direktören för WXY Holding AB avger följande årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
VD-ord
WAXY, är ett höglcvalitativt Bilvårdskoncern som skall skapa morgondagens bilvård idag. Vi använder bara miljövänliga
kemikalier och återvinner 85% av allt vatten som används i samband med biltvätt. Koncernen erbjuder både privatpersoner och
företag att göra rent bilen på en helt ny nivå. Anläggningarna är bemannade och har en kapacitet på upp till 60 bilar per timme.
Bolaget startade sin reella verksamhet 2018 och 2019 har varit ett år fokuserat på att utveckla Waxy som affårskoncept. Vi anser
att konceptet är fullt kommersialiserat. Utvecklingen kommer att fortsätta när vi etablerar nya anläggningar, "all business is local"
gäller även för oss och vi måste anpassa konceptet efter varje lokal etablering. Vi har idag anläggningar etablerade i Smista/Kungens
Kurva, Norrtälje och Södertälje. Dessa anläggningar är enligt vår bedömning att anse som kommersialiserade, och bolaget har
utifrån detta behandlat uppkomna kostnader såsom utvecklingskostnader. Från kvartal 4 har bolaget och Smista och Norrtälje
anläggningarna visat mycket god kundtillströmning vilket visar att styrelsens bedömning om att dessa anläggningar nu övergått i
sin kommersiella fas. Södertälje anläggningen öppnade i slutet av november men även här anser Bolaget att utvecklingen av
etableringen är att betrakta fårdig. Dessa tre anläggningars resultat för fjärde kvartalet är redovisade under resultaträkningens
nettoresultat.
Bolagets arbete under året har varit präglat av att lösa den långsiktiga finansieringen för koncernen. Vid extra bolagsstämma 26
september beslutade att bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital med totalt ca 70 Miljoner aktier. Vid extra bolagsstämma
19 december beslutades att förlänga och utöka bemyndigandet att öka bolagets aktiekapital med totalt ca 120 Miljoner aktier. Under
december månad registrerades nyemission och bolagets registrerade antal aktier per 2019-12-31 uppgår till 153 374 724 B-aktier.
Bolagets fortbestånd är relaterat till att löpande kunna möta sina åtaganden, för att garantera detta har ovan kommenterade
nyemission intensifierats och styrelsen hyser gott hopp om att aktielikvid har influtit under första halvåret 2020 för att möta bolagets
åtaganden.
Planen för 2020 innefattar etablering av 3 nya anläggningar.
Waxy's affårside är att skapa
DEN MEST MILJÖMÄSSIGA, MODERNA OCH EFFEKTIVA BILVÅRDEN FÖR BÅDE FÖRETAG OCH
PRIVATKUNDER!

Stockholm 2020

Ingvar Rehbinder
VD
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Företaget har sitt säte i Stockholm.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
•

•

Koncernen bildades 2018 genom att moderbolaget förvärvade samtliga aktier i Waxy International AB (publ) genom
apportemission riktad mot Reinhold Europe AB. Reinhold Europe AB har under slutet av 2018 avyttrat samtliga aktier i
moderbolaget, vilket slutfördes under januari 2019.
Bolagets dotterbolag emitterar en obligation om 50 MSEK vilken noteras på OMX/Nasdaq

•

Koncernens andra anläggning öppnar i Norrtälje 1 augusti och den tredje anläggningen öppnar 21 november i Södertälje

•

Koncernens styrelse bedömer att utvecklingsfasen av Waxy-konceptet är slutfört per sept 2019 och de olika
anläggningarnas resultat kommer från fjärde kvartalet att belasta koncernens resultat.

•

Under november registrerades 7 800 000 nya aktier.

•

Under december ingick bolaget avtal om kvittning av totalt 13 483 KSEK att kvittas mot 18 000 000 nya aktier, dessutom
inbetalades under november och december 6 016 KSEK i aktielikvid, båda posterna skall registreras hos Bolagsverket och
aktierna levereras genom Danske Bank/Euroclear försorg.

•

Ingvar Rehbinder utses till VD för bolaget vid Extra Bolagsstämma 19 december.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
•

Under perioden efter bokslut inbetalades ytterligare 16 715 KSEK i aktielikvid.

Speciella omständigheter som i särskildgrad berör företaget
Spridningen av coronaviruset kan antas påverka utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat. Se
även noten avseende väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Möjligheter till fortsatt drift
Koncernens ställning är ansträngd, dock har styrelsen bedömt att bolaget har möjligheter till fortsattverksamhet.
Bolaget har ökat sitt aktiekapital signifikant samt inbetalt ej registrerat aktiekapital säkerställer fortsatt drift.
Moderbolaget har utställt moderbolagsgaranti till dotterbolaget samt de av bolaget ingångna hyresavtal anser
styrelsen har ett latent värde som vida överstiger balanserade förluster, vilket innebär att bolagets aktiekapital är
intakt.
Bolaget har en ansträngd ekonomi men som nämnts har bolaget, särskilt under slutet av verksamhetsåret och även
under 2020, lyckats att attrahera nytt aktiekapital. Beroende på bolagets finansiella ställning har kostnaden för att
hitta nytt kapital varit avsevärd, närmare detaljer återfinns i not 21. Bolaget har under verksamhetsåret ökat det
egna kapitalet genom nyemission med 27 713 KKR där kostnaden för anskaffningen uppgår till 15 470 KKR. Det
är styrelsens bedömning att kostnaden har varit oundviklig och till nytta för bolaget och aktieägarna då
kapitalanskaffningen ej blivit framgångsrik utan denna ersättning, ej heller den ytterligare anskaffning som skett
under 2020 hade kunnat genomföras. Huvuddelen av kostnaden har betalts i form av nya aktier.
Forskning och utveckling
Koncernen har från att den reellt etablerades arbetat med att ta fram "The Waxy Way", som koncept,
processer och produkt. Under 2018 så arbetade bolaget med att identifiera och specificera nödvändiga
processer och arbetssätt och under 2019 har dessa processer och arbetssätt utvecklats. Styrelsens
bedömning är att desamma har nått en sådan utvecklingsgrad att från kvartal 4 betraktas konceptet som
kommersialiserat. Detta bevisas genom att kundtillströmning, kundnöjdhet och återvändande kunder har
etablerats på en nivå som är stabil och uppåtgående, dvs bolaget har visat att det finns ekonomiska
grunder för en kommersiell fas.
Andra icke-finansiella upplysningar
Koncernen rapporterar enligt IFRS detta medför att IFRS regler om rapportering av finansiella
hyreskontrakt skall beaktas. Detta har gjorts första gången 2019 och det har en signifikant inverkan på
balansomslutningen.
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Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Koncernens dotterbolag är verksamt inom bilvårdsbranschen genoin att uppföra och driva biltvätts
anläggningar vilkas kapacitet är större än 5 000 tvättar per år. Denna verksamhet har anmälningsplikt till
den kommunala miljöförvaltningen, och samtliga anläggningar är anmälda.
Ägarförhållanden
Bolaget ägs av ett drygt 130 identifierade aktieägare. Bolaget är ett avstämningsbolag vilket innebär att
samtliga ägare ej är identifierbara då deras innehav är placerat i förvaltardepå. Bolagets aktiebok förs av
Euroclear.
De största identifierbara aktieägarna 2019-12-31 är:
Andel ägande
Antal aktier
Namn
WALLIN, JONAS
15 822 993
10,5%
HENRIKSSON, JOACHIM
8 000 000
5,3%
CARLSON, FREDRIK OLOF
6 148 029
4,1%
6 098 028
4,0%
CARLSON, EVA LILL
4 075 000
2,7%
MANDL, BOBBY
Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen

Nettoomsättning
Årets resultat
Soliditet (%)
Moderbolaget
Nettoomsättning
Årets resultat
Soliditet (%)

2019

2018
(3 mån)

7 229
-18 188
neg

234
-3 241
7,4

2019

2018
(3 mån)
0
-7
100

0
-1 566
87

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (tusen kronor):
17 018
balanserade vinstmedel
-1 566
årets förlust
15 452
behandlas så att
i ny räkning överföres
15 452
För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernen
2019-01-01
2019-12-31

2018-11-30
2018-12-31
(1 mån)

7 230
28 342
35 572

235
25
260

-7 403
-10 879
-10 938

-124
-466
-1179

-3 378

-948

-153
-32 750

-7
-2 724

2 2821

- 1 918

-21 010
-21 010

-1 323
-1 323

-18 188

-3 241

-18 188

-3 241

Årets resultat

-18 188

-3 241

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

-18 188

-3 241

Resultaträkning

1,2,3,4

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Summa Rörelseintäkter

5

Rörelsens kostnader
Rörelsekostnader
6
Personalkostnader
10
Övriga externa kostnader
7, 8
Avskrivningar och nedslaivningar
av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

10

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

9,10,11

Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt

12
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1, 26, 27

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Div immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Summa Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Nyttjanderättstillgångar
Summa Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

2019-01-01
2019-12-31

2018-11-30
2018-12-31
(1 mån)

13

15
16
15

25
17

Summa anläggningstillgångar

26 925
674
22 100
49 699

903
12 095
12 998

19 796

16 659

7 648
229 166
256 610

3 344
20 003

20 877
20 877

15 329
15 329

317 180

48 330

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar

18

1 553
18 528
20 081

1 194
12 402
13 596

Kassa och bank

19

803

873

20 884

14 469

348 069

62 799

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

23,24
2019-01-01
2019-12-31

2018-11-30
2018-12-31

7 566
4 443
26 925
38 934

7 176

7 176

18 425
-49364
-30 939

9 615
-3 241
6 374

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

7 995

13 550

Summa eget kapital

7 995

13 550

280 816
280 816

25 327
25 327

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga Skulder

30 822
22 538
5 898
59 258

12 366
11 325
231
23 922

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

48 069

62 799

Eget kapital
21
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Bundet Eget Kapital
Aktiekapital
Inbetalt ej registrerat aktiekapital
Utvecklingsfond
Summa Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa Fritt eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder

25
22

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Ingående eget kapital 2019-01-01
Nyemission
Utvecklingsfond
Balansering föregående års resultat
Årets resultat
Summa 2019-12-31

Aktiekapital
och övrigt
bundet kapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Årets
Resultat

Summa
Eget
Kapital

7 176
4 833
26 925

9 615
7 800
-26 925
-3241

-3 241

13 550
12 633
0
0
-18 188
7 995

38 934

-12 751

3 241
-18 188
-18 188
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2019-01-01
2019-12-31

2018-11-30
2018-12-31

2 822
-21010
- 26 925

- 1 918
-1323

-45 113

-3 241

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

-6485
35 337
28 853

- 13 596
23 920
10 324

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-16260

7 083

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

228
-22 376
-15 163
-22 376

- 902
- 20 003
- 4 919
-31 537

12 243
26 323
38 566

25 327
25 327

Årets kassaflöde

-70

0

Likvida medel vid årets början

873

873

Likvida medel vid årets slut

803

873

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Erlagd ränta
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Moderbolaget
2019-01-01
2019-12-31

2018-10-15
2018-12-31
(2,5 mån)

0
0

0
0

0
-329
-3 548

o
o
-7

0

0

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

-152
-4029

0
-7

Rörelseresultat

-4029

-7

4 293
-1 830
2 463

0
0
0

Resultat efter finansiella poster

-1 566

-7

Resultat före skatt

-1 566

-7

-1 566

-7

-1 566

-7

Resultaträkning

1,2,3,4

Nettoomsättning
Summa Rörelseintäkter

5

Rörelsens kostnader
3
Rörelsekostnader
6
Personalkostnader
10
Övriga externa kostnader
7, 8
Avskrivningar och nedslcrivningar
av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Årets resultat
Hänförligt till moderföretagets aktieägare

11
11

12
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Balansräkning

1,2

2019-01-01
2019-12-31

2018-10-15
2018-12-31
(2,5 mån)

14

16 741
16 741

7 126
9 615
16 741

16 741

16 741

18
18

4
14 535
14 539

48
48

19

53

0

14 592

48

31 333

16 789

7 566
4 444
12 010

7 176

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Fordringar hos dotterbolag
Summa Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet Eget Kapital
Aktiekapital
Inbetalt ej registrerat aktiekapital
Summa Bundet eget kapital

23,24, 25, 26,27

21

Fritt eget kapital
Överkursfond
Aktieägartillskott
Balanserat resultat
Årets Resultat
Summa Fritt eget kapital

7 410
9 615
-7
-1 566
15 452

Summa Eget Kapital

27 462

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa Kortfristiga Skulder
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

7 176

9 615
-7
9 608
16 784

0
12
3 359
500
3 871

31 333

5
5

16 789
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Ingående eget kapital 2019-01-01
Nyemission
Balansering föregående års resultat
Årets resultat
Summa 2019-12-31

Aktiekapital
och övrigt
bundet kapital
7 176
4 834

12 010

Övrigt
tillskjutet
kapital
9 615
7 410
-7

Årets
Resultat
-7
7
-1 566
-1566

17 018

Summa
Eget
Kapital
16 784
12 244
0
-1 799
27 462

2019-01-01
2019-12-31

2018-10-15
2018-12-31

- 4 029
4 293
- 1 830

-7

-1 566

-7

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Fordringar Koncernföretag
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

-14486
-3
3 866
- 10 623

- 48

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-12 189

-50

0
0

- 16 741
- 16 741

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Erhållen ränta (koncernföretag)
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Eget Kapital
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

5
- 43

16 791

o

12 243
12 243

16 791

53

0

0

0

53

0
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Noter
Not 1 Allmän information
WXY Holding AB och dess dotterföretag (sammantaget koncernen) är aktivt inom bilvårds tjänster. Moderbolaget är ett publikt aktiebolag
registrerat i Sverige och med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Smista Allé 19, 141 74 Segeltorp. Styrelsen liar den 15 maj
godkänt denna koncernredovisning 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.
Moderbolagets redovisningsprinciper följer koncernens såvida inte annat anges. De skillnader som finns förtecknas i slutet av denna not.
Grund för rapporternas upprättande
Det är WXY Holding ABs andra år där koncernredovisning upprättas och avlämnas.
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 koncernens redovisningsprinciper.
Det är moderbolagets andra verksamhetsår.
Koncernredovisning
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har
rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget.
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De
edduderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt
värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de aktier som emitterats av
koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad
köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på
förvärvsdagen. För varje förvärv — dvs, förvärv för förvärv — avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade
företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar.
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare eget
kapitalandelarna i det förvärvade företaget till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinst eller förlust till
följd av omvärderingen redovisas i resultatet. Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas till verkligt värde vid
förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar av verkligt värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en tillgång eller skuld
redovisas antingen i resultaträkningen eller i övrigt totalresultat.
Koncernintema transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras.
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande som inte leder till förlust av kontroll redovisas som eget kapital transaktioner
- det vill säga som transaktioner med ägarna i deras roll som ägare. Vid förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande redovisas
skillnaden mellan verkligt värde på erlagd köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen av det redovisade värdet på dotterföretagets
nettotillgångar i eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till innehavare utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital.
Transaktioner i utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska
miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används SEK, som är koncernens
rapportvaluta.
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
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utgör säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då vinster/förluster
redovisas i övrigt totalresultat. Koncernen 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. Koncernen har för
redovisade perioder endast finansiella valutakursvinster och -förluster.
Koncernföretag
WXY Holdings dotterföretag har SEK som rapportvaluta
Kassaflödesanalys
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 koncernen 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
Egenupparbetade utvecklingsutgffier
Egenupparbetade utvecklingsutgifter utgörs av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. Utvecklingskostnader som är
direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika produkter som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella
tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:

-

-

det är tekniskt möjligt att fårdigställa produkten så att den kan användas,
företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller sälja den,
det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten,
det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska fördelar,
adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja produkten finns tillgängliga,
och
de utgifter som är hänförliga till programvaran under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av produkten, innefattar utgifter får anställda och en skälig andel av indirekta kostnader.
Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av från den tidpunkt då tillgången är färdig att användas.

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 koncernen 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 varje 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
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Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart.
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 nedskrivningsbehov
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 vaije balansdag en prövning av om återföring bör göras. I koncernen endast goodwill.
Finansiella tillgångar
Koncernen 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 redovisningstillfållet.
Klassificering
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. Koncernens lånefordringar och kundfordringar utgörs i huvudsak av
kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter och Likvida medel.
Redovisning och värdering
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen — det datum då koncernen 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.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och
koncernen 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 effektivräntemeto den.
Tillämpningen av effektivräntemetoden innebär att fordringar som är räntefria 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 affärsverksamheten och i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
Koncernen bedömer vid vade 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 koncernens 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. WXY Holding AB klassificerar för redovisade räkenskapsår innehav i
räntefonder som likvida medel. Övriga kortfristiga placeringar består av innehav i aktier, antingen direkt eller via fonder.
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.
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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 koncernen 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 koncernen 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 samt 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 regelbundet de yrkanden
som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler
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 firms en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar
Ersättning till anställda
Koncernen har haft 10 anställda under verksamhetsåret. Pensioner debiteras av Collectum/Fora i enlighet med kollektivavtal och
kostnadsredovisas löpande under året.
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.
Koncernen 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 koncernens verksamheter såsom beskrivs nedan.
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. När värdet på en fordran i kategorin lånefordringar och
kundfordringar har gått ner, minskar koncernen 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.
Koncernen har följande finansiella leasingavtal, samtliga i dotterbolaget
Hyreskontrakt
Smista
Södertälje
Norrtälje
Uppsala

Löptid År
15
25
20
25
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Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderföretaget upprättar 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 moderföretaget 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 liFRS/IAS finns angivna i koncernredovisningens not 1 Redovisningsprinciper.
Det är Moderbolagets andra verksamhetsår.
Moderföretaget tillämpar de redovisningsprinciper som finns angivna för koncernen med undantag av nedanstående:
Aktier i dotterfdretag
Innehav i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsmetoden, vilket innebär att i balansräkningen redovisas innehaven till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar från dotterbolag redovisas som utdelningsintäkter.
Redovisning av koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln i RFR 2, vilket innebär att både lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som
bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Finansiella instrument
Moderbolaget redovisar samtliga finansiella instrument med utgångspunkt i anskaffningsvärdet. Detta innebär att kortfristiga placeringar
redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet.
Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderbolaget följer årsredovisningslagens uppställning vilket bl.a. innebär en annan indelning av eget kapital. Av denna anledning redovisar
moderbolaget posterna kortfristiga placeringar samt kassa och bank separat i sin balansräkning.
Not 3 Finansiell riskhantering
Koncernen 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 koncernens finansiella risker och dessa ramar utvärderas och revideras årligen.
Valutarisk
Koncernen har huvuddelen av all sin verksamhet i SEK, verksamheten är på både intäkt och kostnadssidan i SEK, medans det finnas
lån denominerade i EUR därför är netto effekten mindre.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöde fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor.
Koncernen 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 finansiering relaterat till koncernens investeringsprogram i framförallt
bilvårdsanläggningar.
Prisrisk
Koncernen har för närvarande inga instrument som är föremål för prisrisk.
Likviditet- och finansieringsrisk.
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får problem med att möta dess åtagande relaterat till koncernens finansiella skulder. Med
finansieringsrisk avses risken att koncernen inte kan uppbringa tillräcklig finansiering till en rimlig kostnad. Koncernen finansieras med
eget kapital och har, med undantag av att ett obligationslån, inte någon finansiell upplåning. Moderbolaget har vissa äldre åtaganden
som förfaller senare än inom ett år. Kortfristiga skulder samt kortfristiga fordringar för såväl koncern som moderföretag förfaller inom
ett år.
Kapital
Koncernens mål för förvaltning av kapital är att säkerställa koncernens förmåga att fortsätta si n verksamhet för att genera en skälig
avkastning till aktieägarna och nytta för övriga intressenter. Koncernens kapital definieras som koncernens egna kapital. Koncernens
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 koncernens kapital.
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Översikt Signifikanta Skulder
Fordringsägare
Obligationslån
WashTech Gmbh
Brygglån
Summa

Ränta
15%
6%
0-9%

Moderbolag

Dotterbolag
50,0 MSEK
2,4 MSEK
17,0 MSEK
69,4 MSEK

3,4 MSEK
3,4 MSEK

Förfallotid
Jan 2021
Dec 2022
Jul 2020- 2021

De långfristiga skulderna löper med fast ränta i intervallet 6-15 % och med en förfallotid mellan 2-5 år. De kortfristiga skulderna löper
med en fast räntesats mellan 0 och 10 procent. De kortfristiga skulderna förfaller i huvudsak inom en 12 månaders period.
Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
WXY Holding AB: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

Då förvärvet av koncernens dotterföretag gjordes under 2018, och de förutsättningarna som förelåg vid förvärvet, inte bedöms
väsentligen förändrats, så har det för räkenskapsåret 2009 ej företagits någon nedskrivningsprövning. Nedskrivningsprövning kommer
att ske under räkenskapsåret 2020
Not 5 Inköp och försäljning mot koncernföretag
Av moderbolagets nettoomsättning avser 0 (0) koncernföretag. Av moderföretagets kostnader avser - (0) inköp från koncernföretag.

Noter till resultaträkning
Not 6

Rörelsekostnader

Rörelsekostnader

Koncernen
2019-12-31

Koncernen
2018-12-31

7 403

Moderbolag
2019-12-31

124

Moderbolag
2018-12-31
0

I kostnaderna ingår direkta kostnader avseende kern, service och inhyrd produktionspersonal
Not 7

Övriga externa kostnader

externa poster

Koncernen
2019-12-31

Koncernen
2018-12-31

Moderbolag
2019-12-31

Moderbolag
2018-12-31

10 937

1 179

3 548

7

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

Not 8

Ersättning till revisorer

Koncernen
2019-12-31
Mazars (revisionsuppdrag)
0
Kaijser Konsult
0
Allians
203
Summa
203
Not 9
Operationella leasingavtal
Koncernen
2019-12-31
Ingångna
0
Avslutade
3
Leasingavgifter avser i allt väsentligt 3 avtal avseende bilhyra.

Koncernen
2018-12-31
50
82
0
132
Koncernen
2018-12-31
9
0

Moderbolag
2019-12-31
0
0
25
25
Moderbolag
2019-12-31
0
0

0
0
Moderbolag
2018-12-31
0
0

Not 10

Koncernen
2018-12-31

Moderbolag
2019-12-31

Moderbolag
2018-12-31

160
468

250
250

0
0

139

78

0

Personal

Koncernen
2019-12-31

Moderbolag
2018-12-31

Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare
Totala löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader till styrelse och
VD och motsvarande)
Totala löner, andra ersättningar,
sociala kostnader samt pensioner
Medelantalet anställda

1865
9951

3 000

0

680
11 085

78

2544

328

0

WXY Holding AB
Org.nr 559175-2976
Män
Kvinnor
Medelantalet anställda
Könsfördelning ifdretagets styrelse
Män
Könsfördelning i företagets ledning
män

Not 11

10
3
13

3
2
5

0
0

0
0
0

2

4

2

3

3

3

3

2

Räntekostnader, -intäkter av och nedskrivningar och liknande resultatposter

Ränteintäkter
Räntekostnader Kursdifferenser
Summa

Not 12
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Inkomstskatt

Koncernen
2019-12-31
4 293
-25 724
-78
-21 018

Koncernen
2018-12-31
0
-1 323
0
-1323

Moderbolag
2019-12-31
4 293
-1 830
2 463

Moderbolag
2018-12-31
0
0
0
0

Koncernen
2019-12-31

Koncernen
2018-12-31

Moderbolag
2019-12-31

Moderbolag
2018-12-31

o
o
o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

-18 188

-3241

-1 566

-7

-3 812
1
4 677

-713
0
38
675

-351
0
0
351

-2
0
0
2

675
0

0
0

2
0

0
0

Koncernen
2019-12-31
0
28 342
-1 417
26 925

Koncernen
2018-12-31
0
0
0
0

Moderbolag
2019-12-31
0
0
0
0

Moderbolag
2018-12-31
0
0
0
0

Skattekostnaden består i huvudsak av följande delar:
Redovisad skatt i resultaträkningen
Aktuell skatt
Tidigare års skatt
Summa redovisad skatt
Avstämning av effektiv skattesats
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats 21,40 (22,00) %
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Ej värderade underskottsavdrag
Årets utnyttjande av tidigare års underskott
som ej redovisats som tillgångar
Summa redovisad skatt

Noter till balansräkning
Not 13 Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Nedskrivning
Utgående redovisat värde

Styrelsen har i enligheterna med IFRS gjort en individuell prövning av samtliga immateriella tillgångar och bedömt behovet av nedskrivning.
Redovisade tillgångar är värderade enligt styrelsens bedömning till ett värde som är motsvarar korrekt värde.
Koncessioner, patent, licenser, varumärken Koncernen
samt liknande rättigheter
2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden
902
Försäljningar/utrangeringar
-228
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
674
Utgående redovisat värde
674

Koncernen
2018-12-31
902
902
902

Moderbolag
2019-12-31

Moderbolag
2018-12-31

WXY Holding AB
Org.nr 559175-2976
Goodwill
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv genom rörelse
Omklassificering
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Redovisat värde
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Koncernen
2019-12-31
12 095

Koncernen
2018-12-31

Moderbolag
2019-12-31

Moderbolag
2018-12-31

12 095
10 005
22 100
22 100

12 095
12 095

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.
Koncernens goodwill justerad för att tidigare lämnat aktieägartillskott omklassificerats från finansiell fordran till goodwill i
dotterbolaget Waxy International AB.
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 hjälp 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
Bruttomarginal
Långsiktig tillväxttakt
Diskonteringsränta före skatt

50%
70%
10%
12%

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.
Nedskrivningsprövning
Se not 4
Not 14

Andelar i koncernföretag

Koncernen
2019-12-31

Koncernen
2018-12-31

Moderbolag
2019-12-31

Moderbolag
2018-12-31

7 126

0

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden
Nyanskaffning
Omklassificering
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden

0

0

7 126
9 615

0
0

0
0

7 126

16 741

Nyanskaffning avser Aktieägartillskott givet till Waxy International AB
Specifikation av moderföretagets innehav av andelar i koncernföretag
Företag
Land
Säte
Org Nummer Verksamhet
Waxy International AB. Sverige Stockholm 556865-9600 Bilvård
Not 15

Andel aktier
som ägs av moder
100%

Bokfört värde
2019-12-31
-24 325

Materiella anläggningstillgångar
Koncernen

Koncernen

Moderbolag

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Övriga förvärv under året
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Moderbolag
2018-12-31

17 607

0

4 869

17 607

0

0

22 476

17 607

0

0

WXY Holding AB
Org.nr 559175-2976
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Netto Redovisat värde
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-948
- 1 732
-2 680
19 795

-948
-948
16 659

Förbättringsutgifter avser kompletterande investeringar i Smista, Norrtälje och Södertälje anläggningarna
Nyttjanderättstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv under året
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

229 166
229 166

0

Koncernen har följande nyttjanderättstillgångar (finansiella leasingavtal).
Hyreskontrakt
Löptid
Årshyra
Yta (kvm)
Smista
1 730
15
3 267 000
Södertälje
25
2 176 000
1 270
Norrtälje
20
1 850 000
1 400
Uppsala
25
3 114 900
2 158
Västerås
25
3 138 300
2 250
Göteborg
25
7 988 000
5 600
Motala
25
2 227 500
2 050
Katrineholm
25
2 227 500
2 050
Istobal maskin hyra (Södertälje och Norrtälje
Summa
Not 16

0

Hyra/kvm
1 888
1 713
1 321
1 443
1 395
1 426
1 087
1 087

0

Kapitaliserat värde
23 384
19 613
15 365
28 405
28 354
72 171
20 125
20 125
1 623
229 166

Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffningsvärde
Övriga förvärv under året
Färdigställda anläggningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Not 17

0

Koncernen

Koncernen

Moderbolag

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

3 343
7 647
-3 343
7 647

253
20 330
-17 240

0

Övriga långfristiga finansiella fordringar
Summa

2018-12-31

0

3 343

Finansiella anläggningstillgångar
Koncernen
2019-12-31

Lämnade depositioner

Moderbolag

Koncernen
2018-12-31

Moderbolag
2019-12-31

Moderbolag
2018-12-31

11 500

5 714

8 391

9 615

0

9 615

20 877

15 329

0

9 615

0

Depositionerna avser lämnade säkerheter i form av bankmedel lämnade till hyresvärdarna för Smista, Norrtälje och
Södertälje.
Övriga finansiella fodringar är hänförligt till säkerhet för obligationsränta.

Not 18

Kortfristiga fordringar

Koncernen
2019-12-31

Koncernen
2018-12-31

Moderbolag
2019-12-31

Moderbolag
2018-12-31

Kundfordringar
0
77
0
Koncerninterna fordringar
0
0
14 535
Övriga kortfristiga fordringar
1 553
1 117
4
Förbetalda kostnader och Upplupna intäkter
18 528
12 406
0
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

0
48
0
0

WXY Holding AB
Org.nr 559175-2976
Not 19

21(23)

Likvida medel

Koncernen
2019-12-31

Koncernen
2018-12-31

Moderbolag
2019-12-31

Moderbolag
2018-12-31

Kassa och bank

803

873

53

0

Redovisat värde

803

873

53

0

Not 21 Eget Kapital
Eget kapital Koncernen
Aktiekapital
Innehavare av aktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid
bolagsstämman Alla aktier har samma rätt till koncernens kvarvarande nettotillgångar.
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag.
Utdelning
Ingen utdelning kommer att föreslås till årsstämman 2019.

Moderbolaget Aktiekapital
Vid årets början

Belopp
7 176 236,20

Överkursfond
0

Summa
7 176 236,20

Antal
143 524 724

Nyemission (registrerad)
Nyemission (ej Registrerad
Summa Ökning

390 000,00
1 221 500,00
1 611 500,00

7 410 000,00
18 691 989,02
26 101 989,02

7 800 000,00
19 913 489,02
27 713 489,02

7 800 000
24 430 000
32 230 000

Avgår kapitalanskaffningskostnad
Vid årets Slut
Varav Registrerat 2019-12-31

8 787 736,20
8 806 736,20

-15 470 100,00
10 631 889,02

-15 470 100,00
19 419 625,22

Varav B-aktier

175 754 724
151 324 724

151 324 724

Registrering av ej registrerat kapital skedde under första kvartalet 2020.
Moderbolagets aktier har ett kvotvärde på 0,05 SEK per aktie. Samtliga emitterade aktier i moderbolaget är B-aktier.
Bundet eget kapital.
Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning.
Balanserat resultat
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med Aktieägartillskott,
överkursfond och årets resultat summa fritt eget kapital.
Not 22 Långfristiga skulder
Fordringsägare
Ränta
Moder
Koncernen
Förfallotid
WashTec GmbH
6%
0
1 650
Dec 2022
Obligationslån
15%
0
50 000
Jan 2021
Skuld ingångna finansiell hyresavtal
-229 166
Summa
0
280 816
Obligationslånet har en löptid på 2 år med möjlig förlängning om 1 år.
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.
Skuld avseende finansiella hyresavtal är beräknad skuld på återstående kontraktstid för ingångna hyresavtal
Not 23 Ställda säkerheter
Som säkerhet för den i dotterbolaget emitterade obligationen har bolagets innehav av aktier i dotterbolaget pantsatts
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Som säkerhet för den i dotterbolaget emitterade obligationen har bolagets innehav av aktier i dotterbolaget pantsatts

Aktier i Dotterföretag

Moderbolag
2019-12-31
16 741

Moderbolag
2018-12-31
7 126

Not 24 Eventualförpliktelser /ansvarsförpliktelser
Moderbolagets innehav av aktier i Dotterbolaget är pantsatta som säkerhet för den emitterade obligationen.
Not 25 Finansiella tillgångar och skulder
Redovisade värden motsvarar verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder. Se även not 13
Finansiell riskhantering.
Verkliga värden
Redovisade värden bedöms överensstämma med verkliga värden
Not 26 Händelser efter balansdagen
Moderbolaget ökar sitt inbetalda kapital med 16 715 KKR och garanterar därigenom fortsatt verksamhet.

Not 27 Transaktioner med närstående
Inga handelstransaktioner mellan koncernföretag har förekommit. Moderbolaget har tillskjutit kapital genom utlåning mot
marknadsmässig ränta.
Ersättning till styrelse, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare framgår av not 9. Nyckelpersoner inom
WXY Holding 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 WXY Holding AB
Org.nr 559175-2976

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen får WXY Holding AB för år 2019. Bolagets årsedovisning
och koncernredovisning ingår på sidorna 3-23 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättivsande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2019. Koncernredovisningen 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 och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella
ställning per den 2019-12-31 och av dess finansiella resultat för året.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund for 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.
Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fåsta uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen sid 3, av vilket framgår att
bolaget befinner sig i en ansträngd finansiell situation och har ett uttalat behov av ytterligare finansiering för att säkerställa sin
förmåga till fortsatt drift.
Övriga upplysningar
Som framgår av förvaltningsberättelsen sid 3 har bolaget under året haft exceptionellt höga kostnader för finansieringen.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av VD
ord sid 2.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 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 och koncernredovisningen 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 och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för WXY Holding AB för räkenskapsåret 2019 saint 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.
Grund 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 för 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.
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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 försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisomsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Anmärkning
Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla bolagsstämma inom
sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Uppgift om verklig huvudman saknas i Bolagsverkets register.
Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid betalt avdragen skatt, sociala avgifter samt mervärdesskatt.
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