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Delårsrapport  
januari-juni 2017 

 
 

Väl positionerat för att möta utmaningar 
 

1 april – 30 juni 2017 
 
 Nettoomsättningen uppgick till 72,4 (40,5) MSEK. 

 EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,2 (-1,2) MSEK. 

 Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 (-2,1) MSEK. 

 Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,17) SEK. 
 

1 januari – 30 juni 2017 
 
 Nettoomsättningen uppgick till 167,4 (70,8) MSEK. 

 EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 14,6 (-4,1) MSEK. 

 Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 (-5,3) MSEK. 

 Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,43) SEK. 
 

 

 

Viktiga händelser under perioden 
 

 Namnändring av moderbolaget samt det rörelsedrivande dotterbolaget till Clemondo Group AB och Clemondo AB.  

 Ett nytt finansieringsavtal har tecknats med befintlig bank, till motsvarande villkor som tidigare. Den huvudsakliga 
övriga externa finansieringen bestående av lånegarantier genom LMK Forward AB har utökats från 38 till 50 MSEK. 
 
 

Finansiell översikt 
 

 April-juni 
2017 

April-juni 
2016 

Jan-Juni 
2017 

Jan-juni 
2016 

Helår 
2016 

Nettoomsättning, MSEK 72,4 40,5 167,4 70,8 235,1 

EBITDA, MSEK 4,2 -1,2 14,6 -4,1 -25,1 

EBITDA % 5,8 -3,0 8,7 -5,9 -10,7 

Resultat efter skatt, MSEK -1,9 -2,1 1,1 -5,3 -35,7 

Resultat per aktie före utspädning -0,04 -0,17 0,02 -0,43 -1,16 

Resultat per aktie efter utspädning -0,04 -0,17 0,02 -0,43 -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 25 augusti 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 

 

”Nyckeln till framgång är att fortsätta på 
den inslagna vägen.”’ 

 

Erik Hantoft, VD 

 
Efter ett rekordstarkt första kvartal, blev årets andra kvartal något svagare. Naturliga säsongsvariationer 
för sommarhalvåret och det tidigare tagna beslutet att lägga ned vår pulverfabrik, i kombination med 
prispress och hårdare konkurrens inom såväl private label som hygiensegmentet, bidrog till ett lägre 
resultat. Den totala försäljningen summerades till 72,4 MSEK (40,5) för perioden.  
 
EBITDA uppgick till 4,2 MSEK (-1,2) med en marginal på 5,8 procent. Det är glädjande att effekterna av 
kostnadskontroll och de synergivinster som följer av integrationen totalt sett bidrog till lägre 
overheadkostnader, trots stora satsningar på varumärket, marknadsföringen och på att utveckla vår 

försäljningsorganisation med fyra nyanställningar inom säljfunktionen. Vi möter positivt gensvar på 

marknaden och räknar med att se resultat i form av nya affärer under 2018. Vår vidareutveckling av 
försäljningsorganisationen med satsning på digital bearbetning fortsätter i oförminskad takt. 
 
Nyckeln till framgång är att fortsätta på den inslagna vägen: att stärka vår kärnverksamhet genom att 
driva integrations- och varumärkesarbetet vidare med fokus på hållbara och effektiva produkter som 
skapar mervärden för våra kunder. Med driftsättningen av ett gemensamt affärssystem, ökad process-
orientering och andra insatser för att stärka den interna effektiviteten utvecklar vi vår konkurrenskraft. 
Under perioden har vi inlett ett internt program för att maximera nyttan av den unika branschkunskap 
som våra medarbetare besitter. Ett tjugotal medarbetare går en projektledarutbildning, där deltagarna 
efter genomförd utbildning ska kunna driva projekt och arbeta strukturerat med Lean Management.  
 
Under perioden har vi slutfört arbetet med en ny finansieringsstruktur, där LMK utökar sitt åtagande 
samtidigt som vi har förenklat och tydliggjort bankens kovenanter med i övrigt oförändrade villkor, 
vilket skapar goda förutsättningar för framtiden. 
 
Namnändringen av bolaget till Clemondo genomfördes fullt ut under det andra kvartalet. Namnet är en 
kombination av orden clean och mondo, vilket handlar om att bidra till en ren och hållbar värld. Genom 
namnbytet och vårt motto ”Rätt kemi för en renare värld” vill vi berätta att vi har bestämt oss – vi ska 
vara ett föredöme i att erbjuda de bästa och mest effektiva miljövänliga rengöringsprodukterna på 
marknaden. Det arbetet omfattar allt från produktutveckling och innovation till marknadsföring och 
försäljning. Jag är övertygad om att vår position på marknaden kommer att stärkas framöver genom alla 
de initiativ vi driver.  
 
Erik Hantoft 
VD, Clemondo Group AB (publ) 
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Affärsområdenas utveckling 
 
Clemondos   är är  tr kt rerad utifrån två övergripande   är  mr den – Brands samt Private Label & 
Logistik. Omsättning för dessa affärsområden redovisas efter  vdr   för internför äl nin      
elimineringar. 

 

Affärsområde Brands 
 
  är  mr det Brands marknadsför och tillverkar egna kemtekni k  ren örin   r d kter vid bolagets 
produktionsanläggningar i Helsingborg och Rörvik. Affärsområdet delas in i tre övergripande 
varumärken; Lahega för fordon, Strovels för industri och Liv för hygien. Under det andra kvartalet 2017 
omsatte Brands 52,6 MSEK (23,7), vilket motsvarar 72,7 procent av den totala försäljningen. Brands har 
lyckats väl med att behålla och utveckla relationerna till nyckelkunder med hjälp av tjänster och 
helhetslösningar, samtidigt som integrationsarbetet har fortgått i verksamheten. 
 

 
 
 

  r märket    e   er   der  el et lö nin  r in m 
f rd n v rd. F rd n v rd  r d kterna används av såväl 
 r fe  i nell   nvänd re   m av konsumenter. I tjänste-
utbudet finns även utbildningar inom f rd n v rd  
 e   t m  nn   r d kter     t än ter för  ö e ek v     
mil ö n     d f rd n tvä  för   de  er  n-     l  t il r 
  mt övri   tr n   rt- och entreprenadfordon.  
Under det andra kvartalet har marknaden visat en stabil 
och naturlig tillväxt, där utvecklingen av nybilsförsäljning 
har påverkat Lahega positivt under perioden. Under 
perioden lanserades en ny Svanenmärkt bilvårdsserie. 
 

 
 
 

 tr vel  är det över ri  nde v r märket   m er   der 
ren örin   r d kter      r  e s  äl medel avsett för 
tillverknings-   nder  ll - och livsmedelsindustrin. 
Inriktningen har sedan starten varit att utveckla och sälja 
inn v  v      mil ö n     de ind  tri r d kter. 

 
 

  r märket  iv er   der  r d kter in m de in  erin   
  dv rd     ren örin     mt  r d kter in m l k lv rd   iv 
är m rkn d led nde inom offentlig sektor. Majoriteten av 
Sveriges landsting använder  r d kter fr n  iv    r ment. I 
den tuffa konkurrenssituation som råder har Liv förlorat ett 
par upphandlingar, men vunnit Kalmar län och Gotland.  
 

 

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 och Logistik cirka 400 
EMV och finns representerat i en stor del av svensk handel. I affärsområdet erbjuds även skräddarsydda 
logistiklösningar för kunderna     i  kt än ter   nter r dr  t      r d kter   m m t     med k nden  
e ke      di tri  er   direkt  ll k n  menter     föret  . Applikationsområden är bland annat bilvård, 
hud- och kroppsvård, lokalvård, båtvård och olika skräddarsydda lösningar. Affärsområdet Private Label 
& Logistik omsatte 19,8 MSEK (16,8), vilket motsvarar 27,3 procent av försäljningen. 

 
Under perioden har affärsområdet mött allt tuffare konkurrens och prispress, samtidigt som efterfrågan 
på egna märkesvaror inom premiumsegmentet ökar. I premiumsegmentet söker kunderna i allt större 
utsträckning efter miljövänliga och närproducerade alternativ och är beredda att betala extra för detta. 
En drivkraft till fler affärer är Clemondos erbjudande när det gäller uppdatering av säkerhets-, produkt- 
och faktablad, att bistå med produktregistreringar, framtagande av användarinstruktioner och 
produkttexter på olika språk, samt kunskap kring miljömärkning och dito rapportering.  
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  KONCERNENS UTVECKLING, 1 APRIL – 30 JUNI 2017 
 
Omsättning Försäljningen uppgick till 72,4 (40,5) MSEK, en ökning med 31,9 MSEK jämfört med 2016, som beror 

på förvärvet av Lahega-koncernen i juni 2016. 
 

Bruttovinst Bruttovinstmarginalen för koncernen uppgick till 48,6 procent, vilket är en ökning med 3,5 
procentenheter jämfört med föregående kvartal. Ökningen består av avslutade olönsamma 
kundavtal, bättre inköp av insatsvaror samt bättre produktmix. 
 

Kostnader och 
avskrivning 

Koncernens kostnader ökade med 9,2 MSEK under perioden jämfört med motsvarande period 2016. 
Ökningen beror på förvärvet av Lahega-koncernen. Avskrivningarna ökade under perioden med      
3,5 MSEK på grund av högre avskrivningar på goodwill beroende på förvärvet. 
 

Resultat EBITDA-resultatet uppgick till 4,2 (-1,2) MSEK. Engångskostnader belastade EBITDA-resultatet med 
244 TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -0,2 (-2,1) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till                      
-1,9 (-2,1) MSEK. Resultatförbättringen på EBITDA-nivån motverkades av högre avskrivningar på 
goodwill och högre räntekostnader, hänförliga till förvärvet. 
 

Kassaflöde Periodens kassaflöde uppgick till -2,5 (51,9) MSEK. Kassaflödet under Q2 2016 påverkades av 
förvärvet av Lahega-koncernen. Under första halvåret uppgick koncernens kassaflöde från den 
löpande verksamheten till 9,1 (-5,6) MSEK. 
 

Finansnetto och 
skatter 

Finansnettot uppgick till -1,4 (-0,7) MSEK. Skatt på periodens resultat uppgick till -0,4 (0,7) MSEK. 
Uppskjuten skatt har beräknats på skattemässiga underskott och redovisas som en skattefordran. 
 

Kapitalbindning Koncernen har under perioden minskat kapitalbindning i rörelsefordringar med 16,1 MSEK, jämfört 
med utgången av föregående kvartal. Rörelseskulder minskade med 17,0 MSEK.  Dessa förändringar i 
kapitalbindningen beror i huvudsak på normala säsongsmässiga variationer i kundfordringar och 
leverantörsskulder.  
 

Nettoskuld Den finansiella nettoskulden ökade med 1,9 MSEK från utgången av föregående kvartal och uppgick 
till 105,9 (96,7) MSEK per den 30 juni 2017. Den kreditram som LMK Forward AB ställt till bolagets 
förfogande har under perioden ökats med 12 MSEK till 50 MSEK. Utnyttjat belopp av kreditramen är 
oförändrat (17,5 MSEK). Utöver denna kreditram garanterar LMK lån till bolaget på 30 MSEK. En 
planerad omförhandling av strukturen för kovenanter i finansieringsavtalet med Nordea slutfördes 
under kvartalet. I övrigt löper finansieringsavtalet enligt tidigare villkor.  
 

Soliditet Soliditeten uppgick till 18,3 (21,4) procent. Minskningen är främst relaterad till koncernens negativa 
resultat beroende på avsättningar och engångskostnader under andra halvåret 2016. 
 

Anställda Antalet anställda uppgick vid utgången av kvartalet till 101 (118) personer. Minskningen från 
föregående år är främst relaterad till integrationen av Lahega-koncernen. Antalet anställda vid 
utgången av kvartalet är oförändrat jämfört med föregående kvartal. Marknads- och 
försäljningsorganisation har förstärkts med fyra nyanställningar, samtidigt som det fortsatta 
integrationsarbetet har lett till en minskning i antalet anställda. 
 

Moderbolaget Intäkter under perioden uppgick till 0,9 (2,0) MSEK. Minskningen beror på mindre interndebiteringar. 
Balansomslutningen uppgick till 180,9 (190,7) MSEK och eget kapital till 81,3 (83,5) MSEK. 
 

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.  
 

Övrig information Efter periodens utgång 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 kostnader som kan uppstå 
till följd av en eventuell rättslig prövning. 
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Koncernrapport i sammandrag, tkr    

  
1 apr - 30 jun 

2017 
1 apr - 30 jun 

2016 
1 jan - 30 jun 

2017 
1 jan - 30 jun 

2016 
1 jan - 31 dec  

2016 

Rörelsens intäkter 72 399 40 532 167 377 70 768 235 093 

Kostnad sålda varor -37 207 -19 932 -89 330 -37 664 -129 735 

Bruttoresultat 35 192 20 600 78 046 33 104 105 358 

            

Personalkostnader -19 154 -12 309 -38 829 -21 345 -62 929 

Övriga rörelsekostnader -11 815 -9 492 -24 606 -15 900 -67 495 

EBITDA 4 222 -1 201 14 611 -4 141 -25 066 

            

Av- och nedskrivningar -4 381 -869 -8 710 -1 522 -13 358 

Rörelseresultat -158 -2 070 5 900 -5 663 -38 424 

            

Finansnetto -1 369 -669 -2 679 -1 151 -4 502 

Resultat efter finansiella poster -1 527 -2 739 3 221 -6 814 -42 926 

            

Skatt på årets resultat -351 685 -2 082 1 499 7 252 

Årets resultat -1 878 -2 054 1 139 -5 315 -35 674 
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Koncernbalansräkning i sammandrag, tkr   

  2017-06-30 2016-06-30 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

Immateriella anläggningstillgångar 93 963 100 127 96 848 9 547 99 844 

Materiella anläggningstillgångar 20 547 28 668 19 426 7 678 19 836 

Finansiella anläggningstillgångar 1 254 2 282 1 751 1 522 3 483 

Summa anläggningstillgångar 115 765 131 077 118 026 18 747 123 164 

            

Omsättningstillgångar           

Varulager 38 218 46 774 38 074 19 487 40 624 

Övriga omsättningstillgångar 38 776 60 928 53 806 22 577 52 041 

Kassa och bank 584 52 493 3 118 563 35 

Summa omsättningstillgångar 77 578 160 195 94 997 42 627 92 700 

            

Summa tillgångar 193 342 291 272 213 023 61 374 215 864 

            

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital 35 431 62 424 37 229 -6 980 33 361 

            

Avsättningar 15 451 2 989 16 113 - 16 460 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 55 064 118 025 57 718 18 474 60 334 

Kortfristiga skulder 87 397 107 834 101 963 49 880 105 708 

Summa skulder 157 911 225 859 175 794 68 354 182 502 

            

Summa eget kapital och skulder 193 342 291 272 213 023 61 374 215 864 

 
 
  

Förändringar i eget kapital, tkr     

  
1 apr - 30 jun 

2017 
1 apr - 30 jun 

2016 
1 jan - 31 mar 

2017 
1 jan - 31 mar 

2016 
1 jan - 31 dec  

2016 

Eget kapital vid periodens ingång 37 229 -6 980 33 361 -3 719 -3 719 

Utdelning -  -  - - -  

Tillfört kapital vid nyemission, netto -  71 458 - - 71 458 

Latent skatt emission och transaktionskostnader -  -  -  - 1 297 

Tillfört kapital genom emission av teckningsoptioner 80 -  851 -  -  

Periodens resultat -1 878 -2 054 3 017 -3 261 -35 674 

Eget kapital vid periodens utgång 35 431 62 424 37 229 -6 980 33 361 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, tkr 

  

1 apr –  
30 jun 
2017 

1 apr –  
30 jun 
2016 

1 jan –  
30 jun  
2017 

1 jan –  
30 jun  
2016 

1 jan –  
31 dec  
2016 

Rörelseresultat -158 -2 070 5 900 -5 663 -38 424 

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet 3 718 1 097 7 703 1 750 28 800 

Erhållen ränta 61 48 68 48 304 

Erlagd ränta -1 430 -717 -2 747 -1 199 -4 806 

Betald skatt -1 063 - -2 152 - -2 699 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 1 127 -1 642 8 773 -5 064 -16 825 

  
  

      

Ökning/minskning varulager -144 -4 548 2 406 -6 671 -880 

Ökning/minskning rörelsefordringar 16 093 -2 697 15 416 -3 006 3 251 

Ökning/minskning rörelseskulder -17 001 6 560 -17 487 9 154 6 664 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 75 -2 327 9 108 -5 587 -7 790 

            

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -312 - -524 - - 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -41 - -177 -21 -293 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - - 270 

Förändring långfristiga fordringar - - - - - 

Investering av dotterbolag - -95 696 -  -95 696 -95 396 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -353 -95 696 -701 -95 717 -95 419 

            

Nyemission / teckningsoptioner 80 71 458 931 71 458 71 458 

Upptagna lån - 73 970 - 75 920 52 850 

Amortering av lån -4 917 -4 298 -8 109 -5 532 -15 162 

Ökning/minskning av räntebärande skulder 2 580 8 823 -680 10 231 -7 622 

Utbetald utdelning - - - - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 257 149 953 -7 858 155 077 101 524 

            

Periodens kassaflöde -2 535 51 930 549 50 773 -1 685 

Likvida medel vid periodens början 3 118 563 35 1 720 1 720 

Likvida medel vid periodens slut 584 52 493 584 52 493 35 
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Moderbolagsrapport i sammandrag, tkr   

  

1 apr - 30 jun 
2017 

1 apr - 30 jun 
2016 

1 jan - 30 jun 
2017 

1 jan - 30 jun 
2016 

1 jan - 31 dec  
2016 

Rörelsens intäkter 865 1 962 2 983 3 990 13 519 

Kostnad sålda varor -  -358 -  -358 -  

Bruttoresultat 865 1 604 2 983 3 632 13 519 

            

Personalkostnader -86 -1 411 -562 -2 583 -5 279 

Övriga rörelsekostnader -1 156 -3 131 -3 671 -4 410 -11 579 

EBITDA -377 -2 938 -1 249 -3 361 -3 338 

            

Av- och nedskrivningar  - -23 -  -47 -511 

  -377 -2 961 -1 249 -3 408 -3 850 

            

Finansnetto -863 -241 -2 040 -441 -2 450 

Resultat efter finansiella poster -1 241 -3 202 -3 289 -3 849 -6 299 

            

Bokslutsdispositioner -   - -  -  230 

            

Skatt på årets resultat 273 847 724 847 1 331 

Årets resultat -968 -2 355 -2 565 -3 002 -4 739 
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Moderbolaget balansräkning i sammandrag, tkr  

  2017-06-30 2016-06-30 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

Materiella anläggningstillgångar -  464 -  568 -  

Finansiella anläggningstillgångar 150 578 153 399 150 578 24 502 150 578 

Summa anläggningstillgångar 150 578 153 863 150 578 25 070 150 578 

            

Omsättningstillgångar           

Övriga omsättningstillgångar 30 330 21 422 35 050 9 646 47 188 

Kassa och bank -  15 456 -  172 -  

Summa omsättningstillgångar 30 330 36 878 35 050 9 818 47 188 

            

Summa tillgångar 180 909 190 741 185 628 34 888 197 766 

            

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital 81 277 83 525 82 165 14 422 82 911 

            

Obeskattade reserver -  -  -  -  -  

            

Skulder           

Långfristiga skulder 50 000 82 500 52 500 14 562 55 000 

Kortfristiga skulder 49 631 24 716 50 963 5 904 59 856 

Summa skulder 99 631 107 216 103 463 20 466 114 856 

            

Summa eget kapital och skulder 180 909 190 741 185 628 34 888 197 766 

  
 

Förändringar i eget kapital, tkr     

  
1 apr - 30 jun 

2017 
1 apr - 30 jun 

2016 
1 jan - 31 mar 

2017 
1 jan - 31 mar 

2016 
1 jan - 31 dec  

2016 

Eget kapital vid periodens ingång 82 165 14 422 82 911 15 069 15 069 

Utdelning -  -  -  - -  

Tillfört kapital vid nyemission, netto -  71 458 -  - 71 458 

Latent skatt emission och transaktionskostnader -  -  -  -  1 123 

Tillfört kapital genom emission av teckningsoptioner 80 -  851 -  -  

Periodens resultat -968 -2 355 -1 597 -647 -4 739 

Eget kapital vid periodens utgång 81 277 83 525 82 165 14 422 82 911 
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Finansiell kalender Delårsrapport kvartal 3, 2017 17 november 2017 

Bokslutskommuniké 2017 16 februari 2018 
 

För ytterligare 
information 

Erik Hantoft, VD 
Telefon: 073-434 60 30  
E-post: erik.hantoft@clemondo.se  
  
Informationen i denna rapport är sådan som Clemondo Group AB ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 
lämnades för offentliggörande fredagen den 25 augusti 2017 klockan 08.30. 
 
 
 

Styrelsens intygande Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat.  
 
Helsingborg den 25 augusti 2017  
 
Clemondo Group AB (publ)  
 
Torbjörn Lindgren, styrelseordförande 
Michael Engström, styrelseledamot 
Cecilia Lager, styrelseledamot 
Sten Norinder, styrelseledamot 
Marina Härd, styrelseledamot 
Erik Hantoft, VD 
 
Uppgifterna har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. 
 

 


