
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning 

för 

Waxy International AB 

556865–9600 

 

 
Räkenskapsåret 

2020 



 

Waxy International AB 

556865 – 9600 2(17) 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Waxy International AB avger följande årsredovisning för 

räkenskapsåret 2020. 

 

 

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. 

 

VD-ord 

WAXY, är ett högkvalitativt Bilvårdsföretag som skall skapa morgondagens bilvård idag. Vi använder bara 

miljövänliga kemikalier och återvinner 85% av allt vatten som används i samband med biltvätt. Företaget 

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. 2018 och 2019 var fokus på att utveckla Waxy som 

affärskoncept. 2020 var avsikten att satsa fullt framåt, dock även vi drabbades av pandemin och vårt resultat 

har påverkats av detta. 

Vi har idag anläggningar etablerade i Kungens Kurva, Norrtälje, Södertälje och Uppsala. Dessutom har vi 

utstationerad personal på VW i Kungens Kurva och Kista.  

Styrelsens arbete under året har varit präglat av att lösa finansieringen för koncernen. Moderbolaget har 

under året kraftigt stärkt sitt egna kapital och har gett aktieägartillskott till Bolaget vilket innebär att bolaget 

har återställt det under tidigare år skapade negativa egna kapitalet.  

Planen för 2020 innefattade etablering av 3 nya anläggningar, på grund av effekter av Corona har detta 

fördröjts dock har vi startat Uppsala med lysande resultat.  

Waxy's affärsidé är att skapa  

DEN MEST MILJÖMÄSSIGA, MODERNA OCH EFFEKTIVA BILVÅRDEN FÖR BÅDE FÖRETAG 

OCH PRIVATKUNDER! 

 

 

Stockholm den 12 mars 2020 

 

 

Elli Leon 

VD  
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Förvaltningsberättelse 
Information om verksamheten 

WXY Holding AB 559175–2976 är ägarbolag i Waxy gruppen. Detta är det tredje 

räkenskapsåret som sträcker sig från 2020-01-01 – 2020-12-31. 

Företaget har sitt säte i Segeltorp. 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

• Ingvar Rehbinder utses till styrelseordförande, Elli Leon och Kent Hjelm utses till styrelseledamöter. 

• Elli Leon utses till VD för företaget 

• Bolagets fjärde anläggning öppnar i Uppsala 1 december 2020. 

• Bolaget erhåller aktieägartillskott vilket medför att bolagets egna kapital är positivt och överstiger 

aktiekapitalet med  

 

Speciella omständigheter som i särskild grad berör företaget 
Spridningen av coronaviruset kan antas påverka utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat. 

Se även noten avseende väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut. 

Vissa av bolaget tidigare ingångna hyresavtal har baserat på kommersiella grunder avslutats. Effekten har 

varit att i enlighet med IFRS aktiverade leasade tillgångar har minskat samt beräknad skuld i motsvarande 

mån. Bolaget har en fordran på en hyresvärd som är tvistig, hela fordran har reserverats. 

Moderbolaget WXY Holding har under verksamhetsåret givit aktieägartillskott och har i likhet med tidigare 

år utställt finansieringsgaranti för bolaget vilket garanterar fortsatt drift. Därmed är bolagets egna kapital 

positivt och tidigare underskott återställt. 
 

Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 

Nettoomsättning 14 786 7 230 

Årets resultat -57 466 -16 622 

Soliditet (%) 0,8% -5,0 

 

Förändring av eget kapital  

 Aktie-  Övrigt till-  Balanserat Årets Totalt 

 kapital fört kapital resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 500 37 940 -46 644 -16 622 -24 826 

Disposition enligt beslut  

av årets årsstämma:   -16 622 16 622 0 

Aktieägartillskott  84 000 

Överföring utvecklingsfond  -5 668 5 668  0 

Årets resultat    -57 466  -57 466 

Belopp vid årets utgång 500 116 272 -57 598 -56 716 1 708 

 
Villkorade aktieägartillskott uppgår till 96 015, varav 93 615 är givet från moderbolaget 

 

Förslag till behandling av ansamlad förlust 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: 

 

ansamlad förlust -25 326 

årets förlust -56 716 

Summa -82 042 

 

behandlas så att i ny räkning överföres -82 042 

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 

kassaflödesanalys med noter. 
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RESULTATRÄKNING  

 1 2020-01-01 2019-01-01 

  -2020-12-31 -2019-12-31 

    

 

Nettoomsättning 3 14 786 7 230 

Aktiverat arbete för egen räkning  0 28 342 

Övriga rörelseintäkter  1 739 0  

Summa Intäkter  16 525 35 572 

 

Rörelsens kostnader    

Råvaror  -7 575 -7 403 

Övriga externa kostnader 4, 5 -12 880 -7 389 

Personalkostnader 6, 7 -13 467 -10 551 

Avskrivningar av materiella 

 och immateriella anläggningstillgångar 8 -7 086 -3 378 

Summa rörelsekostnader  -40 925 -28 706 

 

Rörelseresultat  -24 400 6 851 

 

Resultat från finansiella poster    

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -32 848 -23 473 

 

Resultat efter finansiella poster  -56 716 -16 622 

 

Resultat före skatt  -56 716 -16 622 

 

Årets resultat  -57 466 -16 622 
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BALANSRÄKNING    
 

TILLGÅNGAR  2020 2019 
   

Anläggningstillgångar    
 

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för  

utvecklingsarbeten och liknande arbeten 10 21 256 26 925 

Koncessioner, patent, licenser,  

varumärken samt liknande rättigheter 11 674 674  

Summa Immateriella anläggningstillgångar  21 930 27 599 

 

Materiella anläggningstillgångar    

Maskiner och andra tekniska anläggningar  12 27 739 16 729  

Inventarier, verktyg och installationer 13 485 335  

Pågående nyanläggningar och förskott  

avseende materiella anläggningstillgångar 14 152 11 370 

Nyttjanderättstillgångar 14 127 300 229 166 

Summa materiella anläggningstillgångar  155 676 256 610 

 

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga fordringar 15 16 413 20 876  

Summa finansiella anläggningstillgångar  16 413 20 876 

 

Summa anläggningstillgångar  194 019 305 085 
 

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  0 0 

Övriga fordringar 16 2 619 1 549 

Förutbetalda kostnader och  

upplupna intäkter 17 9 029 18 529  

Summa kortfristiga fordringar  11 648 20 078 

 

Kassa och bank  85 750 

 

Summa omsättningstillgångar  11 733 20 827 
 

SUMMA TILLGÅNGAR  205 752 325 913 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 2020 2019 

Eget kapital  

Bundet eget kapital  
Aktiekapital 18, 19 500 500  

Fond för utvecklingskostnader  21 256 26 925 

Summa Bundet eget kapital  21 756 27 425 
 

Fritt eget kapital  
Aktieägartillskott  95 015 11 015 

Balanserad vinst eller förlust  -57 597 -46 643 

Årets resultat  -57 466 -16 622 

Summa Fritt eget kapital   -20 048 -52 250 

 

Summa eget kapital  1 708 - 24 825 

 

Långfristiga skulder 
Obligationslån 20 50 000 50 000 

Övriga skulder 21 127 987 230 816 

Summa långfristiga skulder  177 987 280 816 

 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  5 738 30 811 

Koncernintern skuld  927 14 535 

Övriga skulder  13 991 19 178 

Upplupna kostnader  

och förutbetalda intäkter 22 4 650 5 398 

Summa kortfristiga skulder  23 507 69 922 

 

SUMMA EGET KAPITAL 

OCH SKULDER  205 752 325 913 

 

Rapport över förändringar i eget kapital 
 

 Aktie-kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital 

 

Ingående eget kapital 2019-01-01 500 -8 704 -8 204  

Årets resultat  -16 622 -8 601  

Utgående eget kapital 2019-12-31 500 -25 325 -24 826  

 

Ingående eget kapital 2020-09-01 500 -25 325 -24 826 

Aktieägartillskott  84 000 84 000  

Årets resultat  -57 466 -57 466  

Utgående eget kapital 2020-12-31 500 1 209 1 708  
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Kassaflödesanalys 
 

 2020-01-01 2019-01-01 

 2020-12-31 -2019-12-31 

  

Resultat före finansiella poster - 24 399 6 851 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 7 836 - 26 925 

Betald Ränta - 33 066 - 23 473 

Resultat efter finansiella poster - 49 629 - 43 547 

 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 

Förändring av kortfristiga fordringar - 1 573 8 005 

Förändring av leverantörsskulder - 25 889 19 261 

Förändring av kortfristiga skulder -8 724 12 285 

Kassaflöde från den löpande verksamheten - 85 815 - 3 996 

 

  

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 228 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar - 2 351  - 8 431 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 4 463 - 243 338 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 112 - 251 541 

 

Finansieringsverksamheten 

Upptagna lån  - 962 255 489 

Erhållna aktieägartillskott 84 000 0   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -83 038 255 489   

 

Årets kassaflöde -665 -123  

 

Likvida medel vid årets början  750 873  

 

Likvida medel vid årets slut 85 750  

 

 

  



 

Waxy International AB 

556865 – 9600 8(17) 

 

Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper  

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna årsredovisning upprättats anges nedan. 

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

Grund för rapporternas upprättande 

Årsredovisningen för Waxy har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 2, 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.  

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 

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. Detta innebär bland annat att redovisat 

resultat justeras för ej likviditetsstörande poster. 
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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 

Egenupparbetade utvecklingsutgifter 

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 färdigställa 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 för 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 

Tillgångarna avskrivs under 5 år. 

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 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 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. 

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. Bolaget 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 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.  

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 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 

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 
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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 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 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 
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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 28 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. 

Lokalhyreskontrakt 15 resp 25 år 

Maskin Hyreskontrakt 84 månader 

 

Not 2 Uppgifter om moderföretag 
 

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är WXY 

Holding AB med organisationsnummer 559175–2976 med säte i Stockholm. 

  

Not 3 Nettoomsättningens fördelning 2020 2019 

Nettoomsättningen per rörelsegren 

Bilvård 14 786 7 229  

Summa 14 786 7 229 

  

Not 4 Övriga Externa kostnader 2020 2019 

 

Lokalrelaterade kostnader 934 596  

Övriga rörelserelaterade kostnader 2 434 2 338  

Administrativa kostnader 7 932 3 020  

Diverse övriga kostnader 1 048 1 433  

Summa 12 349 7 389 
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Not 5 Arvode till revisorer 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 

utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

 2020 2019 

 

Revisionsuppdrag 190 177  

Summa 190 177  

 

Not 6 Anställda och personalkostnader 2020 2019 

 

Medelantalet anställda   

Kvinnor 7 3  

Män 21 10  

 28 13  

Löner och andra ersättningar   

Styrelse och verkställande direktör 480 1 615  

Övriga anställda 9 834 6 013  

Summa Löner och andra ersättningar 10 314 7 628  

 

Sociala kostnader   

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 3 137 2 922  

Övriga Personalkostnader 16 361  

Summa sociala kostnader 3 153 2 922  

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader  

och pensionskostnader 13 467 10 550  

 

Not 7 Medelantalet anställda 2020 2019 

 

Medelantalet anställda 28 13  

 

Not 8 Avskrivningar och nedskrivningar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 

restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Maskininvesteringar (tvätt utrustning) 15 år 

Inventarier 5 år 

 

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter 2020 2019 

 

Räntekostnader till koncernföretag 10 300 4 293  

Övriga räntekostnader 12 187 10 622  

Finansiella hyror 10 561 8 408 

Kursdifferenser 285 78  

Summa 32 764 23 473  

 

Not 10 Balanserade utgifter för 2020 2019 

 

Ingående anskaffningsvärden 26 924 0 

Inköp  28 341  

Nedskrivning -5 668 -1 417  

Utgående redovisat värde 21 256 26 924  

 

Styrelsen har i enligheterna med IFRS gjort en individuell prövning av samtliga immateriella tillgångar och 



 

Waxy International AB 

556865 – 9600 14(17) 

 

bedömt behovet av nedskrivning. Redovisade tillgångar är värderade enligt styrelsens bedömning till ett 

värde som är motsvarar korrekt värde. 

 

 

Not 11 Koncessioner, patent, licenser, varumärken, 2020 2019 

Goodwill samt liknande rättigheter   

Ingående anskaffningsvärden 674 902 

Försäljningar/utrangeringar  -228  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  674  

Utgående redovisat värde 674 674 

 

 

Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2020 2019 

 

Ingående anskaffningsvärden 21 705 17 239  

Inköp 2 047 4 465  

Omklassificering 7 495  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 248 21 705  

 

Ingående avskrivningar -2 244 -861  

Årets avskrivningar -1 264 -1 382  

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 509 -2 244  

 

Utgående redovisat värde 27 739 19 462  

 

 

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer 2020 2019 

 

Ingående anskaffningsvärden 771 367  

Inköp 304 432  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 075 771  

 

Ingående avskrivningar -436 - 86  

Årets avskrivningar -153 -350  

Utgående ackumulerade avskrivningar -589 -436  

 

Utgående redovisat värde 180 334  

 

 

Not 14 Pågående nyanläggningar och 2020 2019 

Nyttjanderättstillgångar 

Ingående anskaffningsvärden 7 647 3 343  

Inköp  17 000  

Om klassificeringar -7 495 -12 696  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 152 7 647 

 

Nyttjanderättstillgångar   

Ingående anskaffningsvärden 229 166  

Omvärdering -101 866 229 166 

Utgående redovisat värde Nyttjanderättstillgångar 127 300 229 166 

Summa Utgående redovisat värde 135 813 236 813  
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Koncernen har följande nyttjanderättstillgångar (finansiella leasingavtal). 

Hyreskontrakt Löptid Årshyra Yta (kvm) Hyra/kvm Kapitaliserat värde 

Smista 15 3 267 000 1 730  1 888     32 574 

Södertälje 25 2 176 000 1 270  1 713     23 766 

Norrtälje 20 1 850 000 1 400  1 321     18 780 

Uppsala 25 3 114 900 2 158  1 443     31 606 

 

Summa     106 726 

 

Maskinhyreskontrakt löptid Engångs bet 

Södertälje 7 2 393,5 68 317  569 

Norrtälje 7 2 251,3 62 525  521 

Uppsala 7 2 240,2 63 941  532 

Summa  6 884,9   1 623 

Total summa     127 678 

 

Diskonteringsfaktorn motsvarar bolagets externa räntekostnad för långfristiga obligationslån, och 

tidshorisont är kontraktstid. 

  

Not 15 Andra långfristiga fordringar 2020 2019 

Ingående anskaffningsvärden 13 000 5 713 

Tillkommande fordringar  7 286 

Reglerade - 4 463  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 536 13 000 

Utgående redovisat värde 8 536 13 000  

 

Not 16 Övriga fordringar 2020 2019 

 

Skattefordran avseende aktuell skatt  0  

Förskott till leverantör 750 777  

Övriga fordringar 1 869 772  

Summa 2 619 1 549  

 

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020 2019 

 

Förbetalda Obligationskostnader 6 369 12 739  

Förbetalda hyror 2 659 5 789  

Summa 9 028 18 528  

 

Not 18 Antal aktier och kvotvärde   
 

Namn Antal aktier Kvotvärde 

WXY Holding AB 5 000 100 

Summa 5 000 100 

 

Not 19 Disposition av vinst eller förlust   
 2020 2019 

Förslag till behandling av ansamlad förlust   

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten:   

-ansamlad förlust -36 341 -19 718  

-årets förlust -56 716 -16 622  

behandlas så att i ny räkning överföres 93 057 - 36 341 
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Not 20 Obligationslån lån 2020 2019 

 

Ingående balans -50 000 -23 000 

Återbetalt  23 000  

Nyupptagna  -50 000  

Summa -50 000 -50 000  

 

Lånet emitterat 2019-01-23 med 2 års löptid, med möjlighet att förlänga 1 år och ränta 12% 

 

 

  

 

Not 21 Långfristiga skulder 2020 2019 

 

Förfaller senare än fem år efter balansdagen 

Långfristig del Washtec Gmbh -688 -1 650  

Skuld ingångna finansiell hyresavtal -127 230 -229 166  

Summa -127 987 -230 816  

 

  

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020 2019 

 

Upplupna Personalkostnader -958 -1 620  

Upplupna räntor -1 795 -2 000  

Övr upplupna kostnader -740 -1 777 

Summa -2 493 -5 397  

 

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut   
Bolaget utvärderar kontinuerligt nya platser där vi i dagsläget arbetar med 7-8 olika alternativ, samtidigt 

analyseras tidigare ingångna men ej startade hyreskontrakt. 

 

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 

Bolagets verksamhet, att bedriva bilvård och etablera biltvättshallar med en kapacitet över 5 000 bilar per år 

kräver att varje anläggning/verksamhet anmäls till respektive kommunala Miljöskyddsförvaltning. 

Detta är gjort för samtliga anläggningar. 

 

Speciella omständigheter som i särskildgrad berör företaget 
Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. På 

grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende går det i 

dagsläget inte att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten. 
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