
  
 

Delårsrapport H1 2021 

2021-01-01 – 2021-06-30 

Waxy International AB, Org. nr. 556865–9600 

Styrelsens kommentarer 

Waxy bedriver idag verksamhet med 4 anläggningar, Smista Norrtälje, Södertälje och 

Uppsala. Bolaget har en obligation vilken är noterad på Nasdaq/OMX vilket innebär att 

gruppen följer börsens krav på informationsgivning. 

Waxy’s verksamhet under första halvåret 2021 har givetvis varit påverkad av den globala 

pandemin. Effekten har varit både förseningar med Uppsala starten samt mindre efterfrågan 

än förväntat. 

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

utmaningarna, den förlust som redovisas är i linje med planerna. Bolagets finansiering sker 

genom moderbolaget WXY Holding AB, vilket har gett moderbolagsgaranti för fortsatt drift 

och har tillskjutit nödvändigt kapital för verksamheten. 

Resultatmässigt visar bolaget en mycket stark utveckling de första halvåret 2021 jämfört med 

samma period 2020. Det som påverkar både ökad försäljning och resultat är framförallt 

öppningen av Uppsala anläggningen. Alla anläggningar har en uppstartsperiod med en 

konstant ökande försäljning, men i princip fasta kostnader. Effekten av detta ser man i 

resultatet. 

KKR 2021-06-30 2019-06-30  

Omsättning 12 522 8 132  

Res före finansnetto -10 126 -8 888  

 

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

 

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

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

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

säkerställa framtida drift och expansion. 

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

klar ökning av försäljning. 

Den positiva försäljningsutvecklingen och de minskade kostnader bidrager starkt till en 

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

positivt kassaflöde (exklusive finansposter) under oktober. 

Vår fortsatta expansion kommer preliminärt att ske i Gävle och Umeå, förhandlingar pågår 

med fastighetsägare 

Bolaget lämnar delårsrapport jan-sept. 30 november 2021, och bokslutskommuniké 28 

februari 2022. 

Stockholm 2021-08-30 

Styrelsen  



  
 

 

 

Waxy International AB 

Resultaträkning 2021 2020 2021 2020 

 Q2 Q2 H1 H1 
Belopp i KSEK     

Rörelseintäkter 6 515 3 338 12 522 8 131 

Övriga rörelseintäkter 22 79 22 1 228 

Bruttovinst 6 222 1 929 8 445 4 615 

Övriga externa  

Rörelsekostnader* -1 539 -1 727  - 3 795 -3 907 

Utgifter för personal -2 999 -3 363 - 5 251 -7 375 

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

Rörelseresultat -88 -4 933 -4 144 -10 126 

 

Finansiella poster* -8 044 -1 658 -14 689 -7 587 

Resultat efter  

finansiella poster -8 132 -6 507 -17 713  -6 507 

Nettoresultat -8 132 -6 507 -17 713 -6 507 

 
*Enligt förändrade redovisningsprinciper så rapporteras finansiell leasing numera under finansiella poster, tidigare under Övriga externa 

rörelsekostnader  



  
Balansräkning 2021-06 2020-06 2020-12 

Anläggningstillgångar    

Immateriella 19 097 24 765 21 931 

Materiella 163 309 233 199 163 552 

Finansiella 8 536 9 164 8 536 

Summa anl. tillgångar 190 942 267 128 194 019 

      

Omsättningstillgångar 

Fordringar 7 513 13 508 11 647 

Kassa och Bank 340 660 85 

Summa oms. tillgångar 7 853 14 169 11 733 

 

Summa Tillgångar 198 795 281 298 205 752 

 

Eget Kapital  

Aktiekapital 500 500 500 

Bundna reserver 17 478 24 090 21 256 

Balanserade medel -27 602 -67 130 -20 048 

Summa eget kapital - 9 625 -42 539 1 708 

 

Skulder 

Avsättningar 750 0 750 

Långfristiga skulder 177 636 251 196 177 987 

 

Leverantörsskulder 9 416 14 430 5 738 

Kortfristiga skulder 16 431 56 869 14 918 

Upplupna kostnader  4 183 1 342 4 651 

Summa Kortfristiga skulder 30 035 72 641 25 307 

Summa eget kapital 

och främmande kapital 198 795 281 298 205 752 

 

Redovisningsprinciper 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna delårsrapport upprättats anges 

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

anges. 

Koncernredovisningen för WXY Holding har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, 

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial 

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

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

Det finns inga balansposter som har värderats till verkliga värden 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga 

uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar 

vid tillämpningen av bolagets redovisningsprinciper. Inga andra av de IFRS eller IFRIC-

tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på bolaget. 

Rapporten har upprättats enligt samma princip som årsredovisningen för 2019, för mer 

kommentarer kring redovisningsprinciperna hänvisas till denna. 



  
Föreliggande delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets 

revisorer 

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

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

och osäkerhetsfaktorer som bolaget och dess dotterbolag står inför. 

Stockholm 2021-08-31 

 

Ingvar Rehbinder  Elli Leon Kent Hjelm 

Styrelseordförande Ledamot Ledamot 

 

Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 31 augusti 2021 kl. 16:00. 


