Delårsrapport
Januari - mars 2020

Tillväxt och mer än fördubblad EBITDA
Första kvartalet 2020
•
•
•
•

Rörelsens intäkter uppgick till 77,5 (69,6) MSEK.
EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 9,7 (4,4 varav 0,5 engångskostnader) MSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till 3,4 (-1,0) MSEK.
Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,01) och 0,03 (-0,01) SEK efter utspädning.

Viktiga händelser under perioden
•
•
•
•

Clemondo tecknar avtal med Axess Logistics gällande kompletta fordonsvårdslösningar avseende varumärket
Lahega med ett bedömt årligt ordervärde på cirka 2 MSEK.
Omförhandling av avtal med regioner säkrar full täckning för de ökade kostnader som uppstår vid produktion
av desinfektionsmedel. Det innebär att bolaget får en viktig roll i att förse sjukvården med tvål samt
yt- och handdesinfektion. Volymtillskottet bedöms bli betydande samt ihållande.
När Covid-19 drabbade Sverige inleddes ett samarbete med The Absolut Company kring tillfälliga leveranser
av etanol för att hantera de akuta behoven.
Clemondo tidigarelägger installationen av produktionslina från Rörvik i syfte att snabbt utöka
produktionskapaciteten.

Viktiga händelser efter periodens utgång
•
•
•
•

Clemondo inför treskift, helgskift samt planerar för sommarproduktion för att öka produktionskapaciteten.
Clemondo tecknar avtal med Hygienteknik om hygienprodukter till ett uppskattat värde av 4 MSEK per år.
Clemondo inleder framgångsrika tester av nästa generation hållbara produkter för fordonsrengöring.
Clemondo skjuter upp årsstämman till den 22 juni relaterat till folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Finansiell översikt – koncernen
Rörelsens intäkter, MSEK
Bruttomarginal
EBITDA, MSEK
EBITDA %
EBIT %
Resultat efter skatt, MSEK
Resultat per aktie, före utspädning
Resultat per aktie, efter utspädning

jan-mar
2020
77,5
42,0%
9,7
12,5 %
7,6%
3,4
0,03
0,03
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jan-mar
2019
69,6
42,2%
4,4
6,4 %
0,7%
-1,0
-0,01
-0,01

okt-dec
2019
64,6
43,6 %
5,7
8,9 %
3,4 %
0,5
-0,00
-0,00
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Helår
2019
250,0
43,0%
17,2
6,9 %
0,8 %
-3,8
-0,03
-0,03
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VD har ordet
"Vi vet att Clemondo har ännu större potential i
nuvarande kostym och vi är väl rustade för vår resa
mot tillväxt.”

Jesper Svensson, VD
Det första kvartalet 2020 visar att Clemondo är på rätt spår – vi stängde Q1 med en tillväxt på drygt 11
procent. Intäkterna ökade till 77,5 MSEK (69,6) med ett EBITDA på 9,7 MSEK (4,4). Det innebär en
EBITDA-marginal på 12,5 procent, vilket överträffar vårt finansiella mål på 10 procent. Både Fordon och
Hygien uppvisar god tillväxt under perioden, medan vi fortsatt har utmaningar inom det mer spretiga
Industri. De insatser i form av besparingar, effektiviseringar och arbetet med den interna kulturen som
vi har genomfört bär nu frukt. Vi vet att Clemondo har ännu större potential i nuvarande kostym och vi
är väl rustade för vår resa mot tillväxt. Vi ser den underliggande tillväxten tydligt redan under Q1, där
Corona-effekten ännu var marginell och balanserades av ökade kostnader för uppväxlingen.
Kvartalets sista två veckor präglades i stor utsträckning av Corona-krisen, vilket successivt har medfört
en omställning och uppväxling av verksamheten. Clemondo är ett av de företag vars produkter är
kritiska för sjukvård och omsorg – hand- och ytdesinfektion – och vi vill givetvis göra vårt yttersta för att
bidra till att bekämpa pandemin. Då kostnaderna för flertalet insatsvaror ökade kraftigt tog vi därför
snabbt initiativ till en omförhandling av avtalen med landets regioner för att säkra full kostnadstäckning.
Samtidigt planerade vi för uppväxling av produktionen, med fler skift, utbyggd kapacitet och inhyrd
personal för att kunna leverera så mycket som möjligt till sjukvården, vilket får en successiv effekt under
kommande kvartal.
Vår strategi för denna speciella tid handlar om att skydda vår personal mot smitta, att rampa upp
produktionen för att möta samhällets behov, samt sist men inte minst, att tillse att våra kunder inom
övriga segment får de varor de efterfrågar. Vi räknar med att effekterna starkt påverkar både volym och
resultat under kommande kvartal. Vi tror att en ökad efterfrågan på våra rengöringsprodukter kommer
att bestå under lång tid framöver då pandemin har visat oss alla vikten av en noggrann hygien i alla
miljöer där människor vistas – men vi lämnar liksom tidigare inte någon prognos för resultatet.
• Inom fordonsområdet ser vi tydliga resultat av vår mer fokuserade strategi. Området växer under det
första kvartalet och visar styrka i form av nya affärer med Axess Logistics. Vi ser även fram emot att få
lansera nästa generation fordonsvård, som bygger på konceptet nollbarhet (noll påverkan på miljö och
arbetsmiljö) i höst efter lovande tester hos kunder.
• På hygienområdet med varumärket Liv ökade efterfrågan under perioden till följd av vår strategi att
satsa mer på privata aktörer. Efter periodens utgång har den offentliga efterfrågan på desinfektion inom
ramen för de omförhandlade avtalen exploderat. Vi ställer om för att möta behoven, men ser även en
långsiktig affär där produktion av högkvalitativa produkter i Sverige ger nya avtal som t ex Hygienteknik.
• Industriområdet med varumärket Strovels möter fortsatta utmaningar och tappar något efter
perioden. Det finns delsegment – t ex Outdoor – som går riktigt bra, medan klassiska industriprodukter
möter ännu större utmaningar när industrin drar ned eller pausar.
Vi är stolta över vår personal som gör sitt yttersta för att bidra till samhällets kamp mot Corona-viruset.
Och vi är tacksamma för att vi har lagt en solid grund för lönsam tillväxt!
Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)
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Clemondos varumärken
Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter
som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför
Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg. Varumärkena är Lahega för
fordon, Strovels för industri och Liv för hygien.
Nollbarhet innebär ren omtanke. Clemondos rengöringslösningar tas fram för att vara så klimatsmarta
som möjligt – maximal effekt med minimal påverkan. Clemondo har som mål att ständigt öka andelen
miljömärkta produkter och att vara ett klimatneutralt företag 2030.
Lahega – tvätt- och fordonsvård
Varumärket Lahega erbjuder helhetslösningar inom fordonsvård
för såväl professionella användare som konsumenter. I
tjänsteutbudet finns även utbildningar, översyn av arbetsmetoder
samt stöd gällande lagstiftning och tillstånd.
Under Q1 tecknades avtal med Axess Logistics gällande kompletta
fordonsvårdslösningar från varumärket Lahega med ett bedömt
årligt ordervärde på cirka 2 Mkr. Avtalet gäller för Axess Logistics
samtliga anläggningar i Sverige.

Liv – städ och hygien
Varumärket Liv erbjuder produkter inom desinficering, hudvård
och rengöring samt produkter för lokalvård. I erbjudandet till
kund ingår support, utförlig dokumentation samt utbildning i hur
produkterna ska användas. Liv är marknadsledande inom offentlig
sektor och majoriteten av Sveriges landsting använder produkter
från Livs sortiment. Clemondos strategi i nuläget är att prioritera
vården, för att på sikt bredda kundbasen mot privat sektor.
Coronautbrottet har medfört en kraftigt ökad efterfrågan på ytoch handdesinfektion. Under kvartalet slöts ett tillfälligt avtal med
The Absolut Company om leverans av etanol för att möta den
kraftigt ökade efterfrågan. Under kvartalet har Clemondo
omförhandlat ett flertal offentliga avtal som säkrar full
kostnadstäckning för framförallt ökade råvarukostnader under
perioden. Efter kvartalets slut tecknade Liv avtal med
Hygienteknik om hygienprodukter till ett uppskattat värde av 4
Mkr per år.

Strovels – rengöring för industri
Strovels är det övergripande varumärket som erbjuder
rengöringsprodukter och processhjälpmedel för tillverknings-,
underhålls- och livsmedelsindustrin. Primärt fokus för
produkterna är renhållning av maskiner och anläggningar.
I Strovels koncept ingår utbildning och support till kunderna, för
att kunna erbjuda helhetslösningar som underlättar anpassning
till ökade hygienkrav.
Strovels möter fortsatta utmaningar och tappar något under
perioden. Delsegment som till exempel Outdoor går riktigt bra,
medan klassiska industriprodukter möter ännu större utmaningar
när industrin drar ned eller pausar pga Coronapandemin.
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KONCERNENS UTVECKLING, 1 JANUARI – 31 MARS 2020
Omsättning

Försäljningen under första kvartalet uppgick till 77,5 (69,6) MSEK, en tillväxt med drygt 11 procent jämfört med
samma period 2019. Tillväxt sker inom både område Fordon och Hygien. Vi ser ett tapp inom område Industri
där cirka en tredjedel av tappet förklaras av backlogg avseende leveranser relaterat till prioritering av sjukvården
som påbörjades under andra halvan av mars.

Bruttovinst

Bruttovinstmarginalen för koncernen uppgick till 42 procent (42,2), vilket är en försämring med -0,2
procentenheter jämfört med första kvartalet föregående år. Trots förbättrade bruttomarginaler inom respektive
område i kombination med förbättrat produktionsresultat vid fabriken så lyckades vi inte kompensera för de
ökade kostnaderna som det innebar att prioritera sjukvården under Coronakrisens eskalering. Detta försämrade
temporärt marginalen i mars. Under kvartalet har därför åtgärder vidtagits – ett flertal offentliga avtal har
omförhandlats som säkrar full kostnadstäckning för framförallt ökade råvarukostnader.

Kostnader och
avskrivning

Koncernens kostnader under första kvartalet minskade med 2,0 MSEK jämfört med samma period 2019.
Minskningen är huvudsakligen en effekt av löpande effektiviseringsåtgärder.
Av- och nedskrivningar uppgick till 3,8 (3,9) MSEK.

Resultat

EBITDA-resultatet uppgick till 9,7 (4,4) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 5,9 (0,5) MSEK jämfört med
samma period 2019. Ökningen av resultatet beror framförallt på volymökning i kombination med löpande
förbättringsåtgärder samt effektiviseringar. Resultatet efter skatt uppgick till 3,4 (-1,0) MSEK.

Finansnetto och
skatter

Finansnettot uppgick till -0,9 (-1,2) MSEK. Skatt på periodens resultat uppgick till -1,6 (-0,3) MSEK.
Uppskjuten skatt har tidigare beräknats på skattemässiga underskott och redovisas som en skattefordran.

Kassaflöde

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital under perioden uppgick
till 8,6 (0,6) MSEK, där ökningen främst är relaterad till det förbättrade rörelseresultatet.
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 3,5 (-6,1) MSEK.

Kapitalbindning

Koncernen har under perioden jämfört med utgången av föregående kvartal minskat varulager med 2,6 MSEK,
ökat rörelsefordringar med -16,2 MSEK samt ökat rörelseskulder med 8,5 MSEK.
Sammantaget ökade kapitalbindningen i rörelsekapital med -5,1 MSEK.
Majoriteten av ökningen av rörelsefordringar kommer från ökade kundfordringar i linje med tillväxten på 11 %.
Merparten av ökningen av rörelseskulder kommer från leverantörskulder i paritet med att utöka kapaciteten vid
fabriken i Helsingborg.

Rörelsekapital

Rörelsekapitalet kommer successivt att förbättras till följd av förbättrade rörelseresultat samt att den negativa
cashfloweffekten av omstruktureringskostnader nu minskar kontinuerligt och upphör under 2020. Clemondo har
outnyttjade kreditfaciliteter på 50,6 (53,2) MSEK per den 31 mars 2020 som bedöms täcka rörelsekapitalbehovet
det kommande året.

Nettoskuld

Den finansiella nettoskulden minskade med -2,6 MSEK från utgången av föregående kvartal och uppgick till 72,0
(79,4) MSEK per den 31 mars 2020.

Soliditet

Soliditeten uppgick till 20,2 (17,4) procent. Koncernens egna kapital uppgick till 32,2 (29,7) MSEK vid utgången av
kvartalet. Balansomslutningen uppgick till 159,7 (170,7) MSEK.

Anställda

Antalet anställda uppgick vid utgången av kvartalet till 61 (64) personer.

Moderbolaget

Intäkterna under perioden uppgick till 1,5 (0,9) MSEK.
Eget kapital uppgick till 115,4 (106,2) MSEK och soliditeten för moderbolaget var 62,8 (58) procent.

Redovisningsprinciper

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 2019.

Risker och
osäkerhetsfaktorer

Inga nya risker eller osäkerhetsfaktorer jämfört med de som beskrivs i årsredovisningen för 2019 bedöms
föreligga per dagen för denna rapports avgivande.

Antal aktier

Antal aktier i bolaget uppgick vid periodens utgång till 132 659 865. Koncernen har ett aktiekapital om
13 265 986,50 kr och kvotvärdet per aktie är 0,1 kr.
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Koncernrapport i sammandrag, tkr
1 jan - 31 mar 2020
Rörelsens intäkter

1 jan - 31 mar 2019

1 jan - 31 dec 2019

77 516

69 561

250 022

Kostnad sålda varor

-44 967

-40 202

-142 501

Bruttoresultat

32 548

29 359

107 522

Personalkostnader

-13 171

-15 008

-52 626

Övriga rörelsekostnader

-9 726

-9 926

-37 675

EBITDA

9 652

4 425

17 221

Av- och nedskrivningar

-3 769

-3 928

-15 173

Rörelseresultat

5 883

497

2 048

-890

-1 150

-4 364

Resultat efter finansiella poster

4 992

-652

-2 316

Skatt på årets resultat

-1 589

-346

-1 500

Årets resultat

3 403

-998

-3 816

Resultat per aktie (SEK) före utspädning

0,03

-0,01

-0,03

Resultat per aktie (SEK) efter utspädning

0,03

-0,01

-0,03

Genomsnittligt antal aktier före utspädn. (1000-tal)

132 660

132 660

132 660

Genomsnittligt antal aktier efter utspädn. (1000-tal)

135 423

135 423

135 423

Bruttomarginal

42,0%

42,2%

43,0%

EBITDA %

12,5%

6,4%

6,9%

EBIT %

7,6%

0,7%

0,8%
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Koncernbalansräkning i sammandrag, tkr
2020-03-31

2019-03-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

61 895

72 950

64 638

Materiella anläggningstillgångar

12 126

16 139

12 641

Finansiella anläggningstillgångar

4 664

7 498

6 343

78 685

96 587

83 622

Varulager

29 603

33 438

32 211

Övriga omsättningstillgångar

51 417

40 681

34 783

0

2

0

81 020

74 121

66 994

159 705

170 708

150 616

Eget kapital

32 239

29 739

28 836

Avsättningar

9 872

10 572

9 963

Långfristiga skulder

27 104

37 365

27 251

Kortfristiga skulder

90 490

93 032

84 566

Summa skulder

117 594

130 396

111 817

Summa eget kapital och skulder

159 705

170 708

150 616

20,2%

17,4%

19,1%

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Skulder

Soliditet

Förändringar i eget kapital, tkr

Eget kapital vid periodens ingång

1 jan - 31 mar 2020

1 jan - 31 mar 2019

28 836

30 738

1 jan - 31 dec 2019

30 738

Utdelning
Tillfört kapital vid nyemission, netto
Latent skatt emission och transaktionskostnader
Tillfört kapital genom emission av teckningsoptioner
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång
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1 914
3 403

-998

-3 816

32 239

29 739

28 836
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, tkr
1 jan - 31 mar 2020

1 jan - 31 mar 2019

1 jan - 31 dec 2019

Rörelseresultat

5 883

497

2 049

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet

4 032

1 677

12 314

Erhållen ränta

2

30

3

Erlagd ränta

-892

-1 180

-4 368

Betald skatt

-454

-376

-76

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital

8 570

648

9 922

Ökning/minskning varulager

2 608

411

1 638

Ökning/minskning rörelsefordringar

-16 180

-1 015

3 699

Ökning/minskning rörelseskulder

8 499

-6 170

-18 565

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 497

-6 125

-3 306

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-315

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

-104
76

41

76

-63

Förändring långfristiga fordringar
Investering av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-315

Nyemission / teckningsoptioner

1 914

Upptagna lån
Amortering av lån
Ökning/minskning av räntebärande skulder

-748

-3 093

-12 900

-2 435

9 142

14 353

-3 182

6 049

3 367

0

0

-2

Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början

0

2

2

Likvida medel vid periodens slut

0

2

0
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Moderbolagsrapport i sammandrag, tkr
1 jan - 31 mar 2020

Rörelsens intäkter

1 jan - 31 mar 2019

1 jan - 31 dec 2019

1 471

913

5 003

Bruttoresultat

1 471

913

5 003

Personalkostnader

-1 457

-1 121

-4 972

Övriga rörelsekostnader

-695

-576

-1 691

EBITDA

-680

-785

-1 660

Rörelseresultat

-680

-785

-1 660

Finansnetto

-618

-618

-2 602

-1 298

-1 403

-4 262

Kostnad sålda varor

Av- och nedskrivningar

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

13 291

Skatt på årets resultat

-1 848

Årets resultat
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-1 402
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Moderbolaget balansräkning i sammandrag, tkr
2020-03-31

2019-03-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

153 593

154 982

153 593

Summa anläggningstillgångar

153 593

154 982

153 593

30 202

28 142

34 622

30 202

28 142

34 622

183 795

183 123

188 215

115 433

106 234

116 732

Långfristiga skulder

25 000

32 500

25 000

Kortfristiga skulder

43 362

44 389

46 483

Summa skulder

68 362

76 889

71 483

183 795

183 123

188 215

62,8%

58,0%

62,0%

Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver
Skulder

Summa eget kapital och skulder

Soliditet

Förändringar i eget kapital, tkr
1 jan - 31 mar 2020
Eget kapital vid periodens ingång

116 732

1 jan - 31 mar 2019

1 jan - 31 dec 2019

107 637

107 637

Utdelning
Tillfört kapital vid nyemission, netto
Latent skatt emission och transaktionskostnader
Tillfört kapital genom emission av teckningsoptioner
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång
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1 914
-1 298

-1 402

7 181

115 434

106 235

116 732
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Finansiell kalender

Bolagsstämma 2019
Delårsrapport Q2, 2020
Delårsrapport Q3, 2020
Bokslutskommunike, 2020

22 juni 2020
20 augusti 2020
12 november 2020
16 februari 2021

Alla rapporter kommer att finnas tillgänliga på www.investor.clemondo.se
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.
För ytterligare
information

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se
Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 13 maj kl. 08.30 CEST. Västra Hamnen
Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250.
Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.

Styrelsens intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande
översikt av moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat.
Helsingborg den 13 maj 2020
Clemondo Group AB (publ)
Michael Engström, styrelseordförande
Torbjörn Lindgren, styrelseledamot
Cecilia Lager, styrelseledamot
Camilla Dahlin, styrelseledamot
Jonas Schoultze, styrelseledamot
Jesper Svensson, VD
Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Presentation Q1

Onsdagen den 13 maj 2020, klockan 15:00, håller Clemondo en webbsänd telekonferens med VD
Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen om offentliggörandet av sin rapport för första
kvartalet 2020. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att
följa konferensen via dator, tablet eller telefon.
För att ansluta till webbkonferensen klicka på följande länk:
https://global.gotomeeting.com/join/887165365
Det går även att ansluta till konferensen via telefon. För mer information, se separat
pressmeddelande från den 6 maj på Clemondos hemsida.
Telekonferensen och presentationsmaterialet kommer efter avslutad konferens att finnas tillgängligt
på bolagets hemsida, www.investor.clemondo.se
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