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Bokslutskommuniké  
2017 

 
 

Stabil bas för framtiden - integrationen genomförd  
 
 

1 oktober – 31 december 2017 
 

 Nettoomsättningen uppgick till 73,4 (90,8) MSEK. 

 EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 2,4 (-8,9) MSEK. 

 Resultatet efter skatt uppgick till -3,5 (-12,9) MSEK. 

 Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,25) SEK. 
 

1 januari – 31 december 2017 
 

 Nettoomsättningen uppgick till 300,9 (235,1) MSEK. 

 EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 18,1 (-25,1) MSEK. 

 Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (-35,7) MSEK. 

 Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-1,16) SEK. 
 
 

Viktiga händelser under perioden 
 

 Den nya varumärkesstrategin är genomförd; ett samlat erbjudande under tre starka varumärken står redo att möta 
marknaden under 2018. 

 Lansering av två nya koncept för Strovels på industrisidan; ett som vänder sig till metallbearbetande industri, ett för 
generell rengöring inom industrin. 
 

Viktiga händelser efter periodens utgång 
 

 Eva Ärlebo utses till affärsområdeschef för Brands, rekrytering av marknadschef inleds. 

 Lansering av varumärket Lahegas sortiment för fordonstvätt, där sju av tio artiklar är miljömärkta.  

 
Finansiell översikt 
 

 okt-dec 
2017 

okt-dec 
2016 

jan-dec 
2017 

jan-dec 
2016 

Nettoomsättning, MSEK 73,4 90,8 300,9 235,1 

EBITDA, MSEK 2,4 -8,9 18,1 -25,1 

EBITDA % 3,2 -9,8 6,0 -10,7 

Resultat efter skatt, MSEK -3,5 -12,9 -8,1 -35,7 

Resultat per aktie efter utspädning -0,06 -0,25 -0,15 -1,16 

 
 

Notera: Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 
den 16 februari 2017 klockan 08.30 CET. 
 

För ytterligare information 
Erik Hantoft, VD 
Telefon: 073-434 60 30  
E-post: erik.hantoft@clemondo.se  
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VD har ordet 

 

"Vi fokuserar våra marknads- och 
säljinsatser på tre starka varumärken med 
ett av marknadens bredaste utbud av 
rengöringsprodukter." 

 

Erik Hantoft, VD 

 
Det fjärde kvartalets försäljning uppgick till 73,4 MSEK (90,8) med EBITDA 2,4 MSEK (-8,9). Helåret 2017 
summeras till 300,9 MSEK (235,1) med EBITDA 18,1 MSEK (-25,1). Under året som gått har vi fullbordat 
integrationsarbetet, vi har stärkt organisationen och satt vår nya varumärkesstrategi på plats; ett samlat 
sortiment under tre starka varumärken med Trygg kemi som ledstjärna. Det är ett omfattande arbete 
som har gjorts vilket skapar en stabil bas för framtiden. 
 
Under det fjärde kvartalet påverkades försäljningen fortsatt negativt av samma faktorer som gjort sig 
gällande under hela 2017: Prispress och ökad konkurrens inom private label och hygiensegmenten, 
samt bortfall av volym på grund av nedläggningen av vår pulverfabrik. Vi börjar även se prishöjningar på 
råvaror, transporter och inköp från leverantörer som ställer ännu högre krav på god kostnadskontroll, 
effektivisering och på vår förmåga att kompensera oss genom prishöjningar. 
 
Under perioden har vi fullföljt arbetet med att rationalisera och förenkla vårt sortiment i linje med vår 
nya varumärkesstrategi, vilket innebär att vi nu fokuserar våra marknads- och säljinsatser på tre starka 
varumärken med ett av marknadens bredaste utbud av rengöringsprodukter. Varumärket Lahega 
lanserade i januari ett komplett sortiment för fordonstvätt, där sju av tio produkter är miljömärkta. 
Varumärket Strovels har nyligen presenterat nya produktkoncept för industrin. Varumärket Liv har 
tidigare lanserat miljömärkta koncept för både städ och hygien. Ytterligare kompletteringar kommer. 
 
Efter periodens utgång har vi genomfört en förändring i ledningen. Eva Ärlebo, tidigare ansvarig för Liv, 
blir affärsområdeschef för Brands. Därutöver stärker vi organisationen genom att rekrytera en ny 
marknadschef som ska stödja våra två affärsområden Brands och Private Label i den offensiva 
bearbetningen av marknaden under 2018 med det tydliga målet att skapa uthållig tillväxt. 
 
Vi har ett gott utgångsläge. Jag är övertygad om att vi kommer att få se resultatet av våra insatser under 
2018, även om insikten från det gångna året gör oss påminda om att allt tar längre tid än ursprungligen 
planerat. Effekterna av arbetet kommer gradvis och med full kraft först under andra halvan av året. 

 
Erik Hantoft 
VD, Clemondo Group AB (publ) 
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Affärsområdenas utveckling 
 
Clemondos affär är strukturerad utifrån två övergripande              – Brands samt Private Label & 
Logistik. Omsättning för dessa affärsområden redovisas efter                             . 

 

Affärsområde Brands 
 
Affärsområdet Brands marknadsför och tillverkar egna kemtekniska rengöringsprodukter vid bolagets 
produktionsanläggningar i Helsingborg och Rörvik. Affärsområdets produkter säljs i huvudsak under tre 
starka egna varumärken; Lahega för fordon, Strovels för industri och Liv för hygien. Under det fjärde 
kvartalet 2017 omsatte Brands 55,5 MSEK (63,3), vilket motsvarar 75,7 procent av försäljningen. Brands 
har lyckats väl med att behålla och utveckla relationerna till nyckelkunder med hjälp av 
helhetslösningar, samtidigt som integrationsarbetet har fortgått i verksamheten. 
 

 
 
 

Varumärket Lahega erbjuder helhetslösningar inom fordonsvård 
för såväl professionella användare som konsumenter. I 
tjänsteutbudet finns även utbildningar. Under det fjärde kvartalet 
slutfördes arbetet med den nya varumärkesstrategin, vilket 
innebär att Clemondo lanserade marknadens bredaste sortiment 
av produkter för fordonstvätt och fordonsvård efter periodens 
utgång. Det nya sortimentet innebär även att antalet produkt-
varianter har reducerats, vilket kommer medföra en förbättrad 
effektivitet inom produktion och logistik. Clemondo har även 
fokuserat på att öka lönsamheten mot exportkunder genom att 
optimera produktmixen som erbjuds.  
 

 
 
 

Strovels är det övergripande varumärket som erbjuder 
rengöringsprodukter och processhjälpmedel för tillverknings-, 
underhålls- och livsmedelsindustrin. Under perioden har 
erbjudandet kompletterats med sortiment för den 
metallbearbetande industrin, respektive för generell 
industristädning. I konceptet ingår utbildning och support till 
kunderna, vilket innebär att Clemondo kan erbjuda 
helhetslösningar som underlättar anpassningen till ökade 
hygienkrav.  
 

 
 

Varumärket Liv erbjuder produkter inom desinficering, hudvård 
och rengöring, samt produkter för lokalvård. Liv är marknads-
ledande inom offentlig sektor. Majoriteten av Sveriges landsting 
använder produkter från Livs sortiment. Under kvartalet har ett 
intensivt försäljningsarbete pågått för att etablera det lanserade 
miljömärkta städkonceptet på marknaden. Ett flertal städföretag 
har testat produkterna, med mycket goda vitsord, vilket innebär 
att ett antal grossister har tagit in produkterna i sitt sortiment.  
I erbjudandet mot kunden ingår även support, dokumentation 
och utbildning i hur produkterna ska användas. 
 

Affärsområde Private Label by Clemondo 
 
Private Label och Logistik utvecklar, tillverkar och distribuerar kemtekniska rengöringsprodukter genom 
kundernas egna märkesvaror, som förkortas EMV. I dag producerar Private Label & Logistik cirka 400 
EMV och finns representerat i en stor del av svensk handel. Affärsområdet erbjuder även skräddarsydda 
logistiklösningar, där drygt 150 produkter matchas med kundens etikett och distribueras direkt till 
konsumenter och företag. Inom Logistik inleddes en renodling av sortimentet under det fjärde kvartalet 
för att på sikt bygga ett tydligare erbjudande med högre lönsamhet mot kund. Affärsområdet Private 
Label & Logistik omsatte 17,9 MSEK (27,5), vilket motsvarar 24,3 procent av försäljningen.  
 
Under kvartalet har avtal skrivits med ett par nya kunder. Dessutom har affärsområdet utvecklat 
fördjupade samarbeten med ett antal befintliga kunder under perioden, vilket innebär att nya 
produkter kommer att tas fram. Dessa fördjupade samarbeten förväntas generera ökade volymer under 
2018.  
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KONCERNENS UTVECKLING, 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2017 
   
Omsättning Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 73,4 (90,8) MSEK, en minskning med 17,4 MSEK 

jämfört med samma period 2016. Främst beror minskningen på volymtapp på vissa avtal inom 
offentlig upphandling och tapp av avtal inom Private Label, där stark prispress och tuff konkurrens 
medfört motgångar. Nedläggningen av pulverfabriken har också inneburit minskad försäljning. 
  

Bruttovinst Bruttovinstmarginalen för koncernen uppgick till 45,7 procent, vilket är en minskning med 1,6 
procentenheter jämfört med fjärde kvartalet föregående år. Prispress på vissa volymprodukter inom 
Fordon, lägre marginaler på nya avtal inom offentlig upphandling och högre inköpspriser för vissa 
råvaror har påverkat marginalerna negativt. 
 

Kostnader och 
avskrivning 

Koncernens kostnader minskade med 20,6 MSEK under perioden jämfört med motsvarande period 
2016. Minskningen beror på att väsentliga engångskostnader belastade resultatet förra året.  

Resultat EBITDA-resultatet uppgick till 2,4 (-8,9) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-13,0) MSEK.         
I fjärde kvartalet föregående år belastade engångskostnader rörelseresultatet och EBITDA med 15,9 
MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,5 (-12,9) MSEK.  
 

Kassaflöde Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,8 (-2,9) MSEK.  
 

Finansnetto och 
skatter 

Finansnettot uppgick till -1,3 (-1,7) MSEK. Skatt på periodens resultat uppgick till -0,2 (1,8) MSEK. 
Uppskjuten skatt har beräknats på skattemässiga underskott och redovisas som en skattefordran.  
 

Kapitalbindning Koncernen har under perioden ökat varulager och övriga omsättningstillgångar med 3,6 MSEK, 
jämfört med utgången av föregående kvartal. Samtidigt ökade kortfristiga skulder med 5,7 MSEK. 
Dessa förändringar i kapitalbindningen beror i huvudsak på normala säsongsmässiga variationer i 
varulager, kundfordringar och leverantörsskulder.  
 

Nettoskuld Den finansiella nettoskulden minskade med 0,8 MSEK från utgången av föregående kvartal och 
uppgick till 103,6 (112,9) MSEK per den 31 december 2017. Minskningen från föregående år är främst 
relaterad till positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.  
 

Soliditet Soliditeten uppgick till 13,4 (15,5) procent. Minskningen är främst relaterad till koncernens negativa 
resultat under 2017, vilket minskat koncernens egna kapital. 
 

Anställda Antalet anställda uppgick vid utgången av kvartalet till 99 (109) personer. Minskningen från 
föregående år är främst relaterad till integrationen av Lahegakoncernen. Antalet anställda vid 
utgången av kvartalet har minskat med 2 personer jämfört med föregående kvartal.  
 

Moderbolaget Intäkter under perioden uppgick till 0,1 (4,3) MSEK. Minskningen beror på mindre interndebiteringar 
av koncerninterna tjänster. Eget kapital uppgick till 87,7(82,9) MSEK och soliditeten för moderbolaget 
var 47,8 (41,9) procent. 
 

Redovisnings-
principer 

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). För vidare information se redovisnings- och värderingsprinciper i 
årsredovisningen för 2016.  
 

Risker och 
osäkerhetsfaktorer 

Inga nya risker eller osäkerhetsfaktorer jämfört med de som beskrivs i årsredovisningen för 2016 
bedöms föreligga per dagen för denna rapports avgivande. 
 

Övrig information Tidigare under året har Sävsjö Industrifastigheter AB, ett av Sävsjö kommun helägt bolag, stämt 
Clemondo. Tvisten rör ett hyreskontrakt för en industrilokal i Rörvik. Clemondo bestrider kravet och 
styrelsen gör bedömningen att tidigare gjorda avsättningar täcker samtliga eventuella kostnader som 
uppstår till följd av den rättsliga prövningen. 
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Koncernrapport i sammandrag, tkr    

 
1 okt – 31 dec  

2017 
1 okt – 31 dec  

2016 
1 jan – 31 dec  

2017 
1 jan – 31 dec  

2016 

Rörelsens intäkter 73 409 90 814 300 897 235 093 

Kostnad sålda varor -39 896 -47 903 -161 038 -129 735 

Bruttoresultat 33 513 42 911 139 859 105 358 

          

Personalkostnader -19 014 -21 451 -73 806 -62 929 

Övriga rörelsekostnader -12 149 -30 336 -48 001 -67 495 

EBITDA 2 350 -8 875 18 051 -25 066 

          

Av- och nedskrivningar -4 366 -4 146 -17 497 -13 358 

Rörelseresultat -2 016 -13 021 555 -38 424 

          

Finansnetto -1 253 -1 668 -5 213 -4 502 

Resultat efter finansiella poster -3 269 -14 689 -4 658 -42 926 

          

Skatt på årets resultat -190 1 758 -3 408 7 252 

Årets resultat -3 459 -12 931 -8 066 -35 674 
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Koncernbalansräkning i sammandrag, tkr  

 
2017-09-30 2016-09-30 2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR         

          

Anläggningstillgångar         

Immateriella anläggningstillgångar 90 586 103 017 87 544 99 844 

Materiella anläggningstillgångar 20 097 21 448 21 093 19 836 

Finansiella anläggningstillgångar 4 415 1 187 2 894 3 483 

Summa anläggningstillgångar 115 097 125 652 111 531 123 164 

          

Omsättningstillgångar         

Varulager 39 372 43 079 40 421 40 624 

Övriga omsättningstillgångar 41 355 48 575 43 871 52 041 

Kassa och bank 1 128 6 106 220 35 

Summa omsättningstillgångar 81 854 97 759 84 513 92 700 

          

Summa tillgångar 196 952 223 411 196 043 215 864 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

          

Eget kapital 29 685 46 639 26 227 33 361 

          

Avsättningar 19 711 3 959 18 138 16 460 

          

Skulder         

Långfristiga skulder 52 428 64 045 51 332 60 334 

Kortfristiga skulder 95 128 108 768 100 347 105 708 

Summa skulder 167 267 176 772 169 817 182 502 

          

Summa eget kapital och skulder 196 952 223 411 196 043 215 864 

  
 

Förändringar i eget kapital, tkr 

 
1 okt – 31 dec  

2017 
1 okt – 31 dec  

2016 
1 jan – 31 dec  

2017 
1 jan – 31 dec  

2016 

Eget kapital vid periodens ingång 29 685 46 639 33 361 -3 719 

Utdelning         

Tillfört kapital vid nyemission, netto       71 458 

Latent skatt emission och transaktionskostnader   -347   1 297 

Tillfört kapital genom emission av teckningsoptioner     931   

Periodens resultat -3 459 -12 931 -8 066 -35 674 

Eget kapital vid periodens utgång 26 227 33 361 26 227 33 361 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, tkr 

  1 okt – 31 dec  
2017 

1 okt – 31 dec  
2016 

1 jan – 31 dec  
2017 

1 jan – 31 dec  
2016 

Rörelseresultat -2 016 -13 021 555 -38 424 

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet 4 510 15 630 16 516 28 800 

Erhållen ränta -238 -24 650 304 

Erlagd ränta -1 015 -1 644 -5 862 -4 806 

Betald skatt 5 095 -294 1 475 -2 699 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 6 337 647 13 333 -16 825 

          

Ökning/minskning varulager -1 049 2 456 203 -880 

Ökning/minskning rörelsefordringar -4 140 -2 044 6 545 3 251 

Ökning/minskning rörelseskulder 5 655 -4 004 -5 271 6 664 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 802 -2 945 14 810 -7 790 

          

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -141   -460   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -461 -78 -638 -293 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   270   270 

Förändring långfristiga fordringar         

Investering av dotterbolag   300   -95 396 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -603 492 -1 098 -95 419 

          

Nyemission / teckningsoptioner     931 71 458 

Upptagna lån       52 850 

Amortering av lån -2 205 -3 711 -14 368 -15 162 

Ökning/minskning av räntebärande skulder -4 902 93 -90 -7 622 

Utbetald utdelning         

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 107 -3 618 -13 527 101 524 

          

Periodens kassaflöde -908 -6 071 185 -1 685 

Likvida medel vid periodens början 1 128 6 106 35 1 720 

Likvida medel vid periodens slut 220 35 220 35 
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Moderbolagsrapport i sammandrag, tkr  

  

1 okt – 31 dec  
2017 

1 okt – 31 dec 
2016 

1 jan – 31 dec  
2017 

1 jan – 31 dec  
2016 

Rörelsens intäkter 57 4 284 3 114 13 519 

Kostnad sålda varor         

Bruttoresultat 57 4 278 3 114 13 514 

          

Personalkostnader 240 -744 -371 -5 279 

Övriga rörelsekostnader -1 099 -4 098 -5 348 -11 579 

EBITDA -802 -558 -2 605 -3 338 

          

Av- och nedskrivningar   -124   -511 

Rörelseresultat -802 -682 -2 605 -3 850 

          

Finansnetto -758 -983 -3 917 -2 450 

Resultat efter finansiella poster -1 559 -1 665 -6 522 -6 299 

          

Bokslutsdispositioner 11 407 230 11 407 230 

          

Skatt på årets resultat -2 167 311 -1 076 1 331 

Årets resultat 7 681 -1 124 3 810 -4 739 
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Moderbolaget balansräkning i sammandrag, tkr 
  2017-09-30 2016-09-30 2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR         

          

Anläggningstillgångar         

Materiella anläggningstillgångar   124     

Finansiella anläggningstillgångar 150 578 154 915 149 503 150 578 

Summa anläggningstillgångar 150 578 155 039 149 503 150 578 

          

Omsättningstillgångar         

Övriga omsättningstillgångar 27 704 16 261 33 690 47 188 

Kassa och bank         

Summa omsättningstillgångar 27 704 16 261 33 690 47 188 

          

Summa tillgångar 178 282 171 300 183 193 197 766 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

          

Eget kapital 79 971 84 556 87 652 82 911 

          

Obeskattade reserver         

          

Skulder         

Långfristiga skulder 47 500 57 500 45 000 55 000 

Kortfristiga skulder 50 811 29 244 50 541 59 856 

Summa skulder 98 311 86 744 95 541 114 856 

          

Summa eget kapital och skulder 178 282 171 300 183 193 197 766 

  

Förändringar i eget kapital, tkr 

  
1 okt – 31 dec  

2017 
1 okt – 31 dec  

2016 
1 jan – 31 dec  

2017 
1 jan – 31 dec  

2016 

Eget kapital vid periodens ingång 79 971 84 556 82 911 15 069 

Utdelning         

Tillfört kapital vid nyemission, netto       71 458 

Latent skatt emission och transaktionskostnader   -521   1 123 

Tillfört kapital genom emission av teckningsoptioner     931   

Periodens resultat 7 681 -1 124 3 810 -4 739 

Eget kapital vid periodens utgång 87 652 82 911 87 652 82 911 
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Finansiell kalender 

 
Delårsrapport kvartal 1, 2018 9 maj 2018 
Årsstämma 2018                        9 maj 2018 
Delårsrapport kvartal 2, 2018 24 augusti 2018 
Delårsrapport kvartal 3, 2018 16 november 2018 
Bokslutskommuniké 2018 15 februari 2019 
 

För ytterligare 
information 

Erik Hantoft, VD 
Telefon: 073-434 60 30  
E-post: erik.hantoft@clemondo.se  
  
 
 

Styrelsens intygande Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat.  
 
Helsingborg den 16 februari 2018  
 
Clemondo Group AB (publ)  
 
Torbjörn Lindgren, styrelseordförande 
Michael Engström, styrelseledamot 
Cecilia Lager, styrelseledamot 
Sten Norinder, styrelseledamot 
Marina Härd, styrelseledamot 
Erik Hantoft, VD 
 
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. 
 

 


