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Bokslutskommuniké för 2008 

PolyPlank AB (publ) 

 

 

Fjärde kvartalet 

 Omsättningen för kvartal 4 uppgick till 9,2 MSEK (4,7) 

 Resultatet efter avskrivningar uppgick till 0,6 MSEK (-1,7) 

 Resultat efter skatt uppgick till 0,3 MSEK (-1,9) 

 Resultat per aktie var 0,00 (-0,03) 

 Soliditeten uppgick per den 31 december till 17 procent (28%) 
 

Helåret 2008 

 Omsättningen för 2008 uppgick till 21,4 MSEK (14,6)  

 Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,5 MSEK (-6,7) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 MSEK (-7,3)  

 Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,11)  
 

Viktiga händelser 2008 

 Omsättningsökning på 50 % under 2008. 

 Positivt kassaflöde och resultat under Q 4 2008 

 Bolaget förvärvade OFK Plast AB i december. 

 OFK Plast AB har påverkat koncernen med 0,3 MSEK i omsättning och -0,1 MSEK i 
resultat under december. 

 Bolaget har flyttat anläggningen från Kalmar till Färjestaden, Öland. 

 Ersättning för förtida flytt har erhållits med 4,6 MSEK. 
 

Omsättning, resultat och ställning 

Omsättningen för 2008 uppgick till 21,4 MSEK (14,6).  

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -2,5 MSEK (-6,7). 

Resultatet efter skatt för 2008 uppgick till -3,4 MSEK (-7,3). 

Koncernens egna kapital uppgick per 2008-12-31 till 5,9 MSEK (4,6)  

Räntebärande skulder uppgick till 12,9 MSEK (3,3).  

Balansomslutningen uppgick per 2008-12-31 till 35,7 MSEK (13,0).  

Soliditeten uppgick till 17% (28). 
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Finansiering och likviditet 

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 MSEK (0,1). Räntebärande 
skulder uppgick vid periodens utgång till 12,9 MSEK (3,3). 

Investeringar 

Investeringarna under perioden uppgick till 15 MSEK (0,1). Dessa avser till största delen 
investering i den nya anläggningen i Färjestaden 7,5 MSEK samt OFK Plast AB´s anläggning 5,5 
MSEK. I och med att OFK Plast AB förvärvats så sent som i december 2008 har 
förvärvsanalysen endast fastställts provisoriskt. 

Kommentarer 2008 

Polyplank AB gjorde under det fjärde kvartalet sitt bästa resultat någonsin och kan uppvisa en 
omsättningsökning med i det närmaste 50 % på helåret. Bolaget har under det fjärde kvartalet ett 
positivt kassaflöde och ett positivt rörelseresultat trots att lågkonjunkturen under senare delen av 
2008 påverkade omgivningen påtagligt.  

Den uppbyggnad av marknadsplattform och försäljningsorganisation som bolaget inledde under 
2007 har under 2008 utvecklat Polyplank AB helt i linje med bolagets målsättning. Utvecklingen 
mot både funktionell samt estetisk design har gjort att applikationerna idag får ett mycket bra 
mottagande hos kund. Detta har lett till en stor volymökning, inom området fastigheter, och har 
därigenom starkt bidragit till bolagets positiva utveckling.  

Flytten av hela bolagets produktionsanläggning från Kalmar till Färjestaden, Öland reducerade 
under flera månader förmågan att producera produkter och detta hade en negativ påverkan på 
bolagets möjlighet att åstadkomma ett ännu bättre resultat.  

Bolaget förvärvade under slutet av året ett intressant miljöteknikföretag, OFK Plast AB. 
Förvärvet tillför Polyplank AB flera fördelar bland annat nya kompositprodukter inom områdena 
decking och kanalisationer, teknisk kompetens och ekonomiska synergieffekter. Förvärvet av 
OFK Plast AB finansieras genom att utge 5 miljoner nya aktier. Priset per aktie har fastställts till 
samma à pris som för kvittningsemissionen 0,60 kr. Förvärvspriset uppgår då till 3 mkr, vilket 
baserar sig på OFK Plast AB’s substansvärde inkl ett övervärde i anläggningarna.  

Vid Polyplank AB’s extra bolagsstämma den 30 december 2008 i Färjestaden beslutades enhälligt 
att godkänna ett förslag angående kvittningsemission enligt 13 kapitlet aktiebolagslagen, som 
arbetats fram av en kommission bestående av Jan-Åke Karlsson, Ola Molin och Henrik von 
Heijne. Emissionen riktar sig till Polyplank’s styrelse för kvittning av styrelsearvorden samt till 
Stångåkonsult i Kalmar HB för del av fodran på Polyplank. 

De båda nyemissionerna innebär att aktiekapitalet ökas med 333 kkr genom utgivandet av 5 666 
117 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Grunden för emissionskursen är 
marknadsvärdet, av kommissionen satt till 0,60 kronor.  
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Framtidsutsikter 

Polyplank AB kommer fortsättningsvis att utveckla sina miljövänliga produkter för 
fastighetssektorn och kan under 2009 och i framtiden, via förvärvet av OFK Plast AB, erbjuda 
ytterligare miljövänliga produkter såsom decking samt kanalisationer.  

Förvärvet av OFK Plast AB ligger helt i linje med bolagets ambition att bli Nordens största 
tillverkare av trä- och polymerbaserade kompositer. Denna typ av kompositer är fortfarande 
relativt ny, men i exempelvis USA har denna typ av material tagit stora marknadsandelar från bl a 
tryckimpregnerat och ädelträ och vi ser en stor tillväxtmöjlighet inom detta område.  Produkterna 
från Polyplank AB och dotterbolaget OFK Plast AB kommer att vara intressanta alternativ för 
Polyplank AB´s viktigaste målgrupp, fastighetsförvaltare. Materialen varken suger åt sig vatten 
eller ruttnar, är i det närmaste underhållsfria, har lång livslängd, kan återvinnas och är fria från 
giftiga impregneringsvätskor vilket passar utmärkt vid renovering eller nybyggnation. 

Polyplank AB kommer även i framtiden att verka för ett hållbart samhälle och använda råvaror 
som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Detta tillsammans med en 
fortsatt utveckling och förfinande av våra produkters design och funktionalitet kommer att ge 
Polyplank AB stora möjligheter att ta marknadsandelar, bland annat inom området fastigheter. 

Finansiering 

Bolagets kortfristiga likviditetsbehov har garanterats av huvudägaren.  

För att fortsätta Bolagets intensifiering av redan uppstartade utvecklings- och marknadssatsningar 
planerar Polyplank AB under 2009 att förstärka det egna kapitalet. 

Skatter 

Polyplank har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag vilka beräknas uppgå till ca 
120 MSEK vid 2009 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.  

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Nedan anges några faktorer som 
kan vara av vikt vid bedömning av bolagets verksamhet samt få betydelse för värdet på bolagets 
aktie. Faktorerna är inte upptagna i någon prioriteringsordning m h t vikt. 

 

Operativa risker 

I entreprenadverksamheten där upphandlingen sker mot anbud är det av stor vikt att alltid 
tillämpa en selektiv anbudspolicy för att minimera antalet förlustprojekt. Överväganden måste 
alltid ske i relation till sysselsättning och resurstillgång. 
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Konjunkturpåverkan 

Bolagets verksamhet inom byggbranschen påverkas av den allmänna konjunkturen och 
investeringsviljan. Polyplank är exponerad för denna risk. 

Bolaget motverkar dock denna risk genom att verksamheten även bedrivs inom andra områden. 

 

Konkurrens och kunder 

Polyplank erbjuder ett nytt material med en delvis ny teknik och har därför en god ställning på 
marknaden. Det finns inga tecken på att liknande tekniska innovationer är under utveckling på 
marknaden. 

Polyplank AB har som målsättning att arbeta med ett stort antal olika kunder både inom privat 
och offentlig sektor. 

 

Produktkvalitet och produktansvar 

Polyplank levererar delvis system. Det finns inga garantier för att Polyplank AB inte skulle kunna 
drabbas av felaktigheter vid tillverkning och montering. Bolaget är beroende av fungerande 
samarbetspartners och har möjlighet att minimera risker genom att nyttja ett antal kompetenta 
partners. 

 

Medarbetare 

För att Polyplank skall uppnå en god försäljnings- och resultatutveckling är bolaget beroende av 
att kunna behålla befintlig personal men även kunna rekrytera nya medarbetare. 

Flytten till Mörbylånga kommun och delvis nya lokaler erbjuder personalen en god intern miljö. 

En ökad satsning på utbildning kommer också att ske. 

 

Finansiella risker 

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker så som marknadsrisk (inkl valutarisk, 
ränterisk och prisrisk) kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Den övergripande 
riskhanteringspolicyn är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiella resultat och 
ställning: 

 

Marknadsrisk 

Valutarisk: Bolagets köp och försäljning görs i huvudsak i SEK, men bolaget utsätts för 
valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar, framförallt avseende norska kronor och 
USD. Risken för att förändringar i valutakurserna väsentligt skall påverka bolagets resultat- 
ställning och kassaflöde bedöms dock som låg och en valutakursförändring på +/-10% skulle för 
2008 påverkat bolagets resultat, ställning och kassaflöde med mindre än +/- 100 KSEK.  

 



 

 

 5 

Prisrisk: Bolaget bedöms, i allt väsentligt, inte vara exponerat för prisrisk. 

 

Ränterisk: Bolagets ränterisk har ökat eftersom bolagets räntebärande skulder har ökat till  

12,9 MSEK (4,7). En ränteförändring på +/- en procentenhet påverkar bolagets 
resultat, ställning och kassaflöde med mindre än +/- 150 KSEK 

 

Kreditrisk 

Bolaget har i huvudsak stora stabila kunder och kreditrisken är liten. Bolagets maximala 
exponering för kreditrisk motsvaras av bokförda värden på samtliga finansiella tillgångar. 
 

Likviditets- och kassaflödesrisk 

Polyplanks verksamhet kan även framöver komma att behöva ytterligare externt kapital för att 
Bolaget skall kunna expandera enligt planerna. Detta kan innebära att ytterligare ägarkapital kan 
komma att krävas för att Polyplank ska kunna utvecklas på bästa sätt. Bolagets möjligheter att 
tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar. Det finns 
ingen garanti för att Polyplank kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital i framtiden. Härvid 
är även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse.  

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB garanterar Bolagets kortsiktiga likviditet. Under 
innevarande år planerar Bolaget att genomföra en nyemission. Vidare har huvudägaren förbundit 
sig att inte kräva återbetalning av inlånade medel förrän Bolagets likviditet är säkrad.  

Styrelsen bedömer att gjorda utfästelser och den planerade nyemissionen skall säkra Bolagets 
likviditet nästkommande verksamhetsår. 

 

Redovisningsprinciper 

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering” och 
Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU. Moderbolaget tillämpar 
Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1 
”Redovisning för juridiska personer”. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har 
använts i bokslutskommunikén som i den senaste årsredovisningen, förutom nedan beskrivna nya 
redovisningsprinciper. 

Nya redovisningsprinciper 

Entreprenader och liknande uppdrag 

Bolaget tillämpar från och med tredje kvartalet 2008 successiv vinstavräkning för entreprenader 
och liknande uppdrag till fast pris. Bolaget har tidigare redovisat entreprenaduppdrag och och 
liknande uppdrag till fast pris enligt fördigställandemetoden innebärande att bolaget tidigare 
vinstavräknat först när uppdraget väsentligen slutförts. 
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Tidigare år låg entreprenadverksamheten på en låg nivå och därför är skillnader i 
redovisningsprinciper av oväsentlig betydelse för jämförbarheten. 

När utfallet av ett entreprenaduppdrag till fast pris kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas 
intäkter och kostnader i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen, s k 
successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs genom en beräkning av förhållandet 
mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen och beräknade totala 
uppdragsutgifter. 

Ändringar i omfattningen av uppdraget, särskilda anspråk och incitamentsersättningar inkluderas i 
den mån överenskommelse har träffats med kunden. 

När utfallet av ett uppdrag till fast pris inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt ska 
intäktsredovisning endast ske med belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som 
sannolikt kommer att ersättas av beställaren. Uppdragsutgifter kostnadsförs i den period de 
uppkommer. 

När det är sannolikt att totala uppdragsutgifter kommer att överstiga totala uppdragsinkomster 
redovisas den förväntade förlusten omedelbart som kostnad. 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

 

 

Färjestaden den 16 februari 2009 

 

 

 

Sten Thunberg   Ulf Björn 

Styr ordf   VD 

 

 

 

Leif Jilkén Bengt Nilsson Stig Nilsson Björn Peterson Mattias Lindahl 

Styr ledamot Styr ledamot Styr ledamot Styr ledamot Styr ledamot 
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Revisorernas granskningsrapport 

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning.  

 

 

Årets rapporttillfällen 

 Bokslutskommuniké 2008, 16 februari 2009 

 Publicering av årsredovisning, 29 april 2009 

 Delårsrapport januari – mars 2009, 13 maj 2009 

 Årsstämma, 14 maj 2009 

 Delårsrapport januari – juni 2009, 13 augusti 2009 

 Delårsrapport januari-september 2009, 16 november 2009 
 

 

Årsredovisningen kommer efter publicering att hållas tillgänglig på bolagets kontor samt på 
bolagets hemsida. 

 

 

För ytterligare information: 

Ulf Björn, VD, tel 0485-66 44 80 alternativt 

Bengt Nilsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80 

 

 

 

 

 

 

Polyplank AB (publ) 

Kalmar Tech Park, SE-393 56 Kalmar 

Tel 0480 15440 Fax 0480 12510. 

E-post info@polyplank.se 

www.polyplank.se 

Org.nr 556489-7998 

 

http://www.polyplank.se/
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Resultaträkningar 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget 

 Okt-Dec Helåret Okt-Dec Okt-Dec Helåret Helåret  

Belopp i KSEK 2008 2008 2008 2007 2008 2007 

       

Nettoomsättning 8 899 21 047 9 221 4 663 21 369 14 562 

       

Förändring av varulager under 
tillverkning, färdiga varor och pågående 
arbete för annans räkning 

 
 

-187 

 
 

-250 

 
 

-187 

 
 

-890 -250 

 
 

-844 
 
Aktiverat arbete för egen räkning 

 
415 

 
2 345 

 
415 

 
2 345 

 
 

 
Övriga intäkter 

  
4 600 

  
4 600 

 

 
Rörelsens kostnader 

 
-7 740 

 
-27 698 

 
-8 129 

 
-4 747 -28 087 

 
-18 246 

       

       

       

Resultat före avskrivningar 1 387 44 1 320 -974 -23 -4 528 

       

Avskrivningar på materiella anl       

tillgångar och immateriella tillg -671 -2 459 -671 -758 -2 459 -2 214 

       

Rörelseresultat 716 -2 415 649 -1 732 -2 482 -6 742 

       

Finansiellt netto -303 -895 -336 -161 -928 -554 

       

Periodens resultat 413 -3 310 313 -1 893 -3 410 -7 296 

       

Antal aktier vid periodens slut, tusental 67 009 67 009 67 009 67 009 67009 67 009 

       

Resultat per aktie 0,01 -0,05 0,00 -0,03 -0,05 -0,11 
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Balansräkningar 

 Moderbolaget Koncernen Moderbolaget 

 Dec Dec  Dec 

Belopp i KSEK 2008 2008 2007  

    

Tillgångar    

    

Materiella anläggningstillgångar 12 630 20 067 6 214 

    

Immateriella anläggningstillgångar 905 1 024 1 259 

 
Finansiella anläggningstillgångar 

 
3 175 

  

 
Summa anläggningstillgångar 

 
16 710 

 
21 091 

 
7 473 

    

Varulager 3 389 4 156 3 408 

    

Kortfristiga fordringar 9 499 10 128 1 932 

    

Likvida medel 11 26 142 

    

Summa omsättningstillgångar 12 899 14 310 5 482 

    

Summa tillgångar 29 609 35 401 12 955 

    

    

Eget kapital och skulder    

    

Eget kapital 6 060 5 885 4 592 

    

Långfristiga skulder 1) 2 559 6 187 - 

    

Kortfristiga skulder 1) 20 990 23 329 8 363 

    

Summa eget kapital och skulder 29 609 35 401 12 955 

 
    

 

1) Varav räntebärande skulder 
 

9 313 
 

12 941 
 

3 266 
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Kassaflödesanalyser i sammandrag 

 Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget 

Belopp i KSEK Okt-Dec Okt-Dec Helåret  Helåret 

 2008 2007 2008 2007 

     

Kassaflöde från den löpande     

Verksamheten 984 -1 135 -951 -5 082 

     

Förändringar av rörelsekapital 378 1 280 6 022 4 095 

     

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 
-8 818 

 
-22 

 
-16 078 

 
-64 

     

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 
7 481 

 
0 

 
10 891 

 
0 

     

     

Periodens kassaflöde 25 123 -116 -1 051 

     

Likvida medel vid periodens ingång 1 19 142 1 193 

     

Likvida medel vid periodens utgång 26 142 26 142 
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Förändringar i eget kapital 

 
Belopp i KSEK 

 
Koncernen 

Dec 

 
Moderbolaget 

Dec 

 
 

 

 

 2008 2007   

     

Belopp vid årets ingång 4 592 11 888   

     

Pågående nyemission 916 -   

     

Aktieägartillskott 1000    

 
Förvärv av dotterbolag (pågående 
nyemission) 
 
Emissionskostnader 
 

 
 

3 000 
 

-227 
 

   

Periodens resultat - 3 410 -7 296   

     

Belopp vid periodens utgång 5 885 4 592   

     

     

 
Data per aktie 

 
Koncernen 

Okt-Dec  
2008 

 
Moderbolaget 

Okt-Dec 
2007 

 
Koncernen 

Helåret 
2008 

 

     

Antal aktier vid periodens slut, tusental 67 009 67 009 67 009  

     

Resultat per aktie, SEK -0,01 -0,03 -0,05  

     

Eget kapital per aktie, SEK 0,09 0,07 0,09  

Eget kapital per aktie efter nyteckningen, 
SEK 

0,08  0,08  

 
 

Nyckeltal 
 

 
Koncernen 

Okt-Dec 
Moderbolaget 

Okt-Dec 
Koncernen 

Helåret 
Moderbolaget 

Helåret 

 2008 2007 2008 2007 

     

Avkastning på eget kapital 6 % neg  neg   neg  

Avkastning på totalt kapital 2 % neg  neg   neg  

Rörelsemarginal 7 % neg  neg   neg  

Vinstmarginal 4 % neg  neg   neg  

Soliditet  17 % 28 % 17 %     28 %  

Räntetäckningsgrad 207 % neg  neg   neg  

Aktiverade utvecklingskostnader 1 178 - 1 560 - 

Medeltal anställda 20 17                18     17     
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