
1

Bokslutskommuniké för 2007 

PolyPlank AB (publ) 

Fjärde kvartalet 
Omsättningen för kvartal 4 uppgick till 4,7 MSEK (4,7)
Resultatet efter avskrivningar uppgick till –1,7 MSEK (-0,3)
Resultat efter skatt uppgick till –1,9 MSEK (-0,2)
Resultat per aktie var -0,03 (0,0)
Soliditeten uppgick per den 31 december till 28 procent (65%)

Helåret 2007 
Omsättningen för 2007 uppgick till 14,6 MSEK (16,1)
Resultatet efter avskrivningar uppgick till –6,7 MSEK (-2,8)
Resultatet efter skatt uppgick till –7,3 MSEK (-2,8)
Resultatet per aktie uppgick till -0,11 (-0,04)

Viktiga händelser 2007 
Försäljningsorganisationen har förstärkts under året.
Bolagets påbörjade marknadssatsningar under 2007 har resulterat i en betydligt bättre
orderingång under kvartal 4 jämfört med tidigare år.
Den tidigare aviserade resultatförbättringen för kvartal 4 uteblev p g a senareläggning
av ett antal stora projekt.
Beslut har tagits om att flytta verksamheten under kvartal 1 2008 till Färjestaden på
Öland. Bolaget kommer att få ändamålsenliga lokaler till lägre kostnader.

Omsättning, resultat och ställning 
Omsättningen för 2007 uppgick till 14,6 MSEK (16,1).  

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till –6,7 MSEK (-2,8). 

Resultatet efter skatt för 2007 uppgick till –7,3 MSEK (-2,8). 

Det sämre resultatet beror i huvudsak på senareläggning av projekt inom fastighetssektorn, lägre 
fakturering av hylsplugg samt högre kostnader för marknadssatsningar. 

Bolagets egna kapital uppgick per 2007-12-31 till 4,6 MSEK (11,9) och de räntebärande skulderna 
till 3,3 MSEK (1,3). Balansomslutningen uppgick per 2007-12-31 till 13,0 MSEK (18,3). 
Soliditeten uppgick till 28% (65). 
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Finansiering och likviditet 
De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,1 MSEK (1,2). Räntebärande 
skulder uppgick vid periodens utgång till 3,3 MSEK (1,3). 
 
 
Investeringar 
Investeringarna under perioden uppgick till 0,1 MSEK (3,2).  
 
 
Kommentarer 2007 
Polyplank AB har prioriterat utvecklingen av verksamheten mot området systemlösningar för 
fastighetssektorn. Arbetet med att bygga upp organisationen inom detta område har belastat 
företaget ekonomiskt och har inte ännu gett de intäkter som Polyplank AB förväntat. Ledtiderna 
har visat sig vara längre än beräknat och de framflyttade projekten har belastat bolagets resultat 
negativt under året. 
Under 2007 har vi ej kunnat ersätta inkomstbortfallet från den uteblivna försäljningen av 
kabelkanalisationer vilket påverkat både omsättning och resultat. 
Hylspluggsförsäljningen har minskat under året främst beroende på att en kund förlorats. Detta 
har påverkat omsättning och resultat negativt. 
 
 
Framtidsutsikter 
Satsningen på området, systemlösningar för fastighetssektorn, kommer att intensifieras och vi 
förväntar oss ha byggt upp en, för bolaget bra marknadsplattform och försäljningsorganisation 
under 2008, som via ökat antal kundkontakter kommer att generera fler affärer.  
Materialet lämpar sig utmärkt för denna typ av applikationer. Produkterna är miljövänliga, 
underhållsfria, har fin design, ruttnar inte och har mycket lång livslängd. 
Utvecklingen inom bolagets andra områden, exempelvis kanalisationer, hylsplugg m.m. har 
stärkts med bolagets ökade samarbete med experter inom WPC-området*.   
Bolaget kommer att under kvartal 1 2008 flytta verksamheten till nya lokaler i Färjestaden, Öland. 
Flytten finansieras via bidrag från vår tidigare hyresvärd samt lån från huvudägaren. Flytten 
innebär att vi får moderna lokaler som är anpassade till vår verksamhet. 
 
 
Finansiering 
Bolagets kortfristiga likviditetsbehov har garanterats av huvudägaren. Dock kan Polyplank AB 
komma att behöva ytterligare kapital under 2008 för fortsatta utvecklings- och 
marknadssatsningar. 
 
 
Skatter 
Polyplank har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag vilka beräknas uppgå till ca 117 
MSEK vid 2008 års taxering. Av försiktighetsskäl har ej någon uppskjuten skattefordran 
redovisats. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är 
mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste 
framtiden. På grund av tidigare ägarförändringar är det inte klarlagt att dessa skattemässigt kan 
utnyttjas fullt ut.  

 
* Wood Plastic Composite 



 
 

 3

Redovisningsprinciper 
Polyplank AB (publ) tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för 
juridiska personer samt Årsredovisningslagen. RR 32 anger att juridiska personer vars 
värdepapper på balansdagen är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats som 
huvudregel skall tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) antagna av EG-
kommissionen. Från denna regel görs i RR 32 vissa undantag och tillägg, beroende på 
lagbestämmelser, främst i ÅRL, samt på sambandet mellan redovisning och beskattning. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har tillämpats i delårsrapporten som i den senaste 
årsredovisningen, vilka beskrivs i årsredovisningen 2006.  
 
 
Kalmar den 15 februari 2008 
 
 
 
 
 
 
Sten Thunberg   Ulf Björn 
Styr ordf   VD 
 
 
 
 
Leif Jilkén Bengt Nilsson Stig Nilsson Björn Peterson Lars Thunberg 
Styr ledamot Styr ledamot Styr ledamot Styr ledamot Styr ledamot 



 
 

 

 
Revisorernas granskningsrapport 
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning.  
 
 
Årets rapporttillfällen 
 
• Bokslutskommuniké 2007, 15 februari 2008 
• Publicering av årsredovisning, 29 april 2008 
• Delårsrapport januari – mars 2008, 14 maj 2008 
• Årsstämma, 15 maj 2008 
• Delårsrapport januari – juni 2008, 15 augusti 2008 
• Delårsrapport januari-september 2008, 14 november 2008 
 
 
Årsredovisningen kommer efter publicering att hållas tillgänglig på bolagets kontor samt på 
bolagets hemsida. 
 
 
För ytterligare information: 
 
Ulf Björn, VD, tel 0480-154 40 alternativt 
 
Bengt Nilsson, Ekonomiansvarig, tel 0480-154 40 
 
 

Kalmar
Tel 0

E

 
 

Polyplank AB (publ) 
 Tech Park, SE-393 56 Kalmar 
480 15440 Fax 0480 12510. 
-post info@polyplank.se 

www.polyplank.se 
Org.nr 556489-7998 
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Resultaträkningar 
 
  Okt-Dec Okt-Dec Helåret Helåret   
Belopp i KSEK  2007 2006 2007 2006  
  
Nettoomsättning 4 663 4 729 14 562 16 054
  
Förändring av lager -890 486 -844 626
 
Aktiverat utvecklingsarbete  15
  
Rörelsens kostnader -4 747 -4 992 -18 246 -17 593
  
  
  
Resultat före avskrivningar -974 223 -4 528 -898
  
Avskrivningar på materiella anl  
tillgångar och immateriella tillg -758 -563 -2 214 -1 853
  
Rörelseresultat -1 732 -340 -6 742 -2 751
  
Finansiellt netto -161 157 -554 -46
  
Periodens resultat -1 893 -183 -7 296 -2 797
  
Antal aktier vid periodens slut, tusental 67 009 67 009 67009 67 009
  
Resultat per aktie -0,03 0,00 -0,11 -0,04
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Balansräkningar 
 Dec  Dec  
Belopp i KSEK 2007 2006   
 
Tillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar 6 214 8 011
 
Immateriella anläggningstillgångar 1 259 1 612
 
Summa anläggningstillgångar 7 473 9 623
 
Varulager 3 408 3 885
 
Kortfristiga fordringar 1 932 3 561
 
Likvida medel 142 1 193
 
Summa omsättningstillgångar 5 482 8 639
 
Summa tillgångar 12 955 18 262
 
 
Eget kapital och skulder 
 
Eget kapital 4 592 11 888
 
Långfristiga skulder 1) - -
 
Kortfristiga skulder 1) 8 363 6 374
 
Summa eget kapital och skulder 12 955 18 262
  
 

1) Varav räntebärande skulder 3 266 1 284
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Kassaflödesanalyser i sammandrag 
 
Belopp i KSEK Okt-Dec Okt-Dec Helåret  Helåret 
 2007 2006 2007 2006 
   
Kassaflöde från den löpande   
Verksamheten -1 135 380 -5 082 -944 
  
Förändringar av rörelsekapital 1 280 498 4 095 3 287 
 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -22 -108 -64

 
 

-3 165 
  
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 0 -13 0

 
1 832 

  
  
Periodens kassaflöde 123 757 -1 051 1 010 
  
Likvida medel vid periodens ingång 19 436 1 193 183 
  
Likvida medel vid periodens utgång 142 1 193 142 1 193 
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Förändringar i eget kapital 
 

 
Belopp i KSEK 

 
 

Dec 

 
 
Dec 

 
 

 

  

 2007 2006    
  
Belopp vid årets ingång 11 888 12 729  
   
Nyemission - 2 250  
      
Emissionskostnader - -294  
Periodens resultat - 7 296 -2 797  
   
Belopp vid periodens utgång 4 592 11 888  
      
      

 
 
Data per aktie 

 
 

Okt-Dec 
2007 

 
 

Okt-Dec 
2006 

 
 

Helåret 
2007 

 
 

Helåret 
2006 

     
  
Antal aktier vid periodens slut, tusental 67 009 67 009 67 009 67 009
  
Resultat per aktie, SEK -0,03 0,00 -0,11 -0,04
 
Eget kapital per aktie, SEK 0,07 0,18 0,07 0,18
Eget kapital per aktie efter nyteckningen, SEK  

 
 
 
Nyckeltal 
 Okt-Dec Okt-Dec Helåret Helåret 
 2007 2006 2007 2006 
  
Avkastning på eget kapital neg neg  neg  neg  
Avkastning på totalt kapital neg neg  neg  neg  
Rörelsemarginal neg neg  neg  neg  
Vinstmarginal neg neg  neg  neg  
Soliditet % 28 65               28  65  
Räntetäckningsgrad neg neg  neg  neg  
Aktiverade utvecklingskostnader - - -                15 
Medeltal anställda 17 15               17                 15  

 
 


