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• Bolagets omsättning var 1 232 986 kr och resultatet var -1 831 797 kr
efter skatt.

• Omsättning per aktie var 0,09 kr och resultatet -0,13 kr efter skatt.
• Flera av bolagets levererade tvättar togs i drift för miljötester, visningar
och/eller kommersiellt bruk.

Verksamhet
Rentunder säljer och hyr ut stationära och mobila båtbottentvättar. Bolaget är även aktivt att
säkerställa att anläggningarna drivs på ett framgångsrikt sätt ur miljömässigt och kommersiellt
perspektiv. Motor- och segelbåtsägare som använder våra båttvättar slipper bottenmåla sina båtar,
vilket sparar både tid och pengar för båtägaren samtidigt som det bidrar till en bättre miljö i våra
hav.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd och med tillämpade redovisningsprinciper enligt K3 reglerna.

Nästa rapporttillfälle
Nästa ordinarie rapporttillfälle är bokslutskommuniké som redovisas den 25 februari 2019.

Händelser under och efter första halvåret 2018
Händelser under första halvåret 2018:
•
•
•

Norges Miljöminister och representant för Världsnaturfonden besöker båttvätt
Rentunder tecknar agentavtal för franska marknaden och säljer en MINIWASH
Rentunder meddelar ändring i strategin med ökat fokus på att ta del i löpande intäkter från
driften av båttvättarna

Händelser efter första halvårets utgång:
•

Nyemission med företräde för aktieägarna planeras att genomföras om 9,5 mkr.

Ett historiskt ögonblick: De första båtarna i Kalifornien som tvättas i
borsttvätten. Bolagets Produkt- och Utvecklingsansvariga John
Lönnfält vid spakarna

Kommentar från VD
Bolaget har under första halvåret lagt stort fokus på att hjälpa våra samarbetspartners och kunder
att bli framgångsrika med deras införskaffade båttvättar. Detta arbete går hela tiden framåt, men
försäljningen har utvecklats svagare än förväntat. Huvudanledningen är att en stor del av de kunder
bolaget för diskussioner med har skjutit på köpbeslutet. I USA har anledningarna generellt varit att
miljö- och drifttillstånd tar längre tid än förväntat, vilket även påverkar våra möjligheter att
slutleverera sålda tvättar. I takt med att fler tvättar startas och drivs är bolagets bedömning att
tillståndsgivningen kan komma att ske snabbare och mer rutinmässigt. Den svenska marknaden har
bolaget fler intressenter än någonsin som tittar på båttvättar men finansiering är ofta en utmanande
fråga som gjort att många affärer går om intet eller fördröjs. I Norge valde Miljodirektoratet att
stödja befintlig båttvätt bolaget sålt till Vollen i Norge för att fortsatt utvärdera installerad båttvätt,
istället för att stödja nya etableringar. Detta är positivt i den mån att det hjälpt tvätten i Vollen som
nu har närmare 600 unika båtkunder registrerade för tvätt. I det korta perspektivet har det dock
drabbat Rentunder då kunder gärna avvaktar investering om de ser en möjlighet att eventuellt få
bidrag till investering kommande år. På längre sikt kan det vara positivt då Vollen visar på goda
resultat både ekonomiskt och miljömässigt. Utanför Norden och USA så har tvättarna generellt inte
varit i drift länge nog för att kunna utgöra referensanläggningar i större utsträckning än att förevisa
tekniken. Över tiden, i takt med att tvättarna uppvisar historik över tvättresultat och finansiellt
resultat kan de i allt högre utsträckning utgöra referenser fullt ut för kunder att fatta köpbeslut.
Desto mer data vi kan visa upp från potentiella kunders hemmamarknad desto mer minskar
osäkerheten för kunderna, vilket potentiellt kan leda till lägre avkastningskrav när kunderna ska
utvärdera en satsning. Idag upplever många kunder utomlands att de hellre väntar in utfallet av de
etableringar som gjorts innan de tar ett beslut om egna investeringar.
Bolagets omsättning för första halvåret 2018 är 1 232 986 SEK (första halvåret 2017: 10 247 935
SEK). Omsättningen har minskat kraftigt främst beroende på att bolaget inte har slutlevererat några
av bolagets större tvättar, BIGWASH, under perioden. Omsättningen utgörs främst av leverans av
trailertvätten MINIWASH till Frankrike och service och uppgraderingsjobb till befintliga tvättar.
Bolagets resultat för första halvåret 2018 är -1 831 797 SEK (första halvåret 2017: 1 879 423 SEK).
Bolagets stora negativa resultat beror på avsaknad av leveranser av BIGWASH.
Precis som förra året anger bolaget ingen prognos eller målsättning för årets resultat och omsättning
beroende på osäkerhetsfaktorer som orderingång och att utfallet skiljer sig åt väsentligt
redovisningsmässigt om bolaget främst säljer anläggningar eller tillsammans med partners etablerar
anläggningar. Även tajmningen om bolaget slutleverar anläggningar precis före eller efter en
rapportperiod påverkar resultat och omsättning väsentligt.
I halvårsrapporten för 1 år sedan sa VD att ’Det är betydligt viktigare för Rentunder att få många bra
referenser under 2017 och början av 2018 än att försöka maximera vinst på kort sikt’. Bolaget har
under 2017 och 2018 installerat ett flertal tvättar som har goda möjligheter att utvecklas till lyckade
referensanläggningar som kan leda fram till fler försäljningar. Framförallt tvättarna utanför Sveriges
gränser är viktiga för sina respektive lokala marknader. Då Rentunder tror starkt på möjligheterna att
lönsamt driva båttvättar jobbar vi också för att etablera egna anläggningar. Det är dock väsentligt att
förhållandena är rätt för att genomföra etableringar och det är bättre för oss att bygga marknaden
rätt och få tvättar på bra platser. Om vi tar USA som exempel har bolaget en egen tvätt installerad i
mynningen av Shelter Island, som ligger vid mynningen av San Diego bay, Kalifornien, med ca 8 000
båtar. Vi tilläts lägga tvätten precis där vi ville av Port of San Diego. Vår distributör har en av deras
anläggningar installerad i Sea Isle marina i Miami. Marinan åtnjuter mycket hög status och har bland

annat utgjort den huvuddelen av den flytande delen av världens största båtmässa under många år.
Att den stora fastighetsägaren som äger marinan inte bara gett klartecken till installation, utan
dessutom låtit distributören välja den bästa platsen i marinen, skyddat läge precis bredvid inloppet
till marinan mittemot sjömacken, är mycket glädjande. Att vi får dessa möjligheter att välja de bästa
kommersiella platserna i 2 av de mest attraktiva marinorna i USA kan tolkas som att det finns ett
stort intresse av marinaägare att ha en båttvätt i sin hamn. Båda dessa anläggningar genomgår nu
miljötester och vi har goda förhoppningar att kommersiell drift kan komma igång under 2018. Att
bygga bra referensanläggningar på rätt sätt tar tid, men bolagets ledning och anställda har en tilltro
till att om vi gör saker på rätt sätt så kommer det löna sig i slutändan.
Mikael Alvén
VD, Rentunder Holding AB

Brandförsvaret (Miami Fire Rescue) tvättar brandbåt på Sea Isle, Miami
(Bilden ovan). De sade sig vara mycket nöjda och vill tvätta regelbundet. Inga
avtal kan skrivas förrän kommersiellt tillstånd är på plats dock. Bilderna
nedan är privatbåtar som tvättas i Miami (till vänster) och i Fort Myers,
Florida (till höger)

Räkenskaper
Alla siffror är i SEK om inte annat anges.
Bolagets revisor har inte gjort en översiktlig granskning av rapporten.
Ingen framtidsinriktad information lämnas.

Aktien

2018-06-30

2017-06-30

Antal aktier

13 597 101

13 597 101

-0,13
0,11
0,11
3,23

0,14
0,33
0,33
5,05

Data per aktie
Resultat efter skatt, kr
Eget kapital, kr
Substansvärde, kr
Börskurs per bokslutsdag, kr

Antal aktier har varit 13 597 101 under hela första halvåret 2018.

Koncernens rapport över
totalresultat
januari-juni 2018

januari-juni 2017

Nettoomsättning
Nettoomsättning

1 232 986
1 232 986

10 247 935
10 247 935

Handelsvaror och övriga externa kostnader
Personalkostnader

1 574 004
1 212 233

7 465 075
684 995

Rörelseresultat före avskrivningar

-1 553 251

2 097 865

Avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar

276 548
-1 829 799

150 810
1 947 055

0
1 998

44
67 676

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

-1 831 797

1 879 423

skatt på periodens resultat
periodens resultat

0
-1 831 797

0
1 879 423

2018-06-30

2017-06-30

9 070

12 470

97 200
0
106 270

25 000
0
37 470

2 030 394
2 030 394

1 387 607
1 387 607

2835
2 145 000
2 147 835

2 835
937 500
940 335

4 284 499

2 365 412

3 522 084
3 522 084

4 580 000
4 580 000

544 172
554 977
101 404
1 200 573

6 688 934
794 352
6 317
7 489 603

599 815

985 265

Summa omsättningstillgångar

5 322 472

13 054 868

Summa tillgångar

9 606 971

15 420 280

Koncernens rapport över finansiell
ställning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken
Balanserade utgifter för forsknings och
utvecklingsarbeten
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fodringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fodringar
Kundfodringar
Övriga fodringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Koncernens rapport över finansiell
ställning
Fortsättning
2018-06-30

2017-06-30

1 359 710
97 200
1 456 910

1 359 710
0
1 359 710

1 851 806
-1 831 797
20 009

1 265 473
1 879 423
3 144 896

1 476 919

4 504 606

350 000
350 000

700 000
700 000

0
0

20 983
20 983

1 800 049
3 738 658
710 567
1 530 778
7 780 052

4 230 730
5 519 598
206 694
237 669
10 194 691

9 606 971

15 420 280

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Aktiekapital (13 597 101 aktier)
Fond för utvecklingsutgifter

Fria reserver
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar

Långfristiga skulder
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

Koncernens rapport över förändring i
eget kapital
2018-06-30

2017-06-30

3 308 716
-1 831 797
1 476 919

2 625 183
1 879 423
4 504 606

januari-juni 2018

januari-juni 2017

-1 831 797
276 548
-1 555 249

1 879 423
750 810
2 630 233

Kassaflöde från löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-1 555 249

2 630 233

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minksning(+) av varulager
Ökning(-)/Minksning(+) av rörelsefodringar
Ökning(+)/Minksning(-) av rörelseskulder

-112 084
-183 430
764 774

-3 336 542
-6 484 643
4 841 695

Kassaflöde från löpande verksamheten

-719 129

-2 349 257

1 041 540
0
0

-687 000
0
-937 500

-1 041 540

-1 624 500

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Nyemmission
Amortering av lån

0
0
-15 996

20 983
0
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-15 996

20 983

-1 776 665
2 376 480

-3 952 774
4 938 039

599 815

985 265

Ingående eget kapital
Periodens resultat
Utgående eget kapital

Koncernens rapport över
kassaflöden
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i finsiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

