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Tidpunkter för ekonomisk information 
Polyplank lämnar ekonomisk information under året enligt nedan angivna informationsschema. 
Bolaget tillämpar kalenderår som räkenskapsår, 1 januari - 31 december. 

Delårsrapport januari – mars 2008  13 maj 2009 
Årsstämma 14 maj 2009 
Delårsrapport januari – juni 2008 13 augusti 2009 
Delårsrapport januari – september 2008 16 november 2009 

Förkortningar 
Polyplank/Bolaget PolyPlank AB (publ)  
KSEK Tusental svenska kronor 
MSEK Miljontal svenska kronor 
SEK Svenska kronor  
IFRS International Financial Reporting Standards 

Årsstämma 
Årsstämma äger rum torsdagen den 14 maj 2009, kl 10.00 på Hotell Skansen, Färjestaden. 

Ingen utdelning kommer att föreslås för räkenskapsåret 2008. Aktieägare som önskar deltaga i 
bolagsstämman skall dels vara införd i den av värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken 
senast den 9 maj 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Storgatan 123, 386 35 
Färjestaden eller per telefon 0485-66 44 80 senast kl 16.00 den 12 maj 2007. Vid anmälan ska 
uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat 
aktieinnehav. 

Affärsidé 
PolyPlank AB (publ) tillverkar och marknadsför produkter av blandad återvunnen termoplast och 
organisk fiber. Verksamheten skall bedrivas resurssnålt och med minsta möjliga påverkan på 
miljön. 
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Finansiell femårsöversikt 
År 2007-2008 har upprättats i enlighet med IFRS och åren 2004-2006 har upprättats i enlighet 
med RR 32 Redovisning för juridiska personer. 
Belopp i MSEK 2008 

Jan-dec. 
2007 
Jan-dec. 

2006 
Jan-dec. 

2005 
Jan-dec. 

2004 
Jan-dec. 

Nettoomsättning 21,4 14,6 16,1 13,3 12,6
Rörelseresultat -2,5 -6,7 -2,8 -1,3 -5,7
Resultat efter finansiella poster -3,4 -7,3 -2,8 -1,7 -6,3
   
Immateriella anläggningstillgångar 1,0 1,3 1,6 0,2 0,2
Materiella anläggningstillgångar 20,3 6,2 8,0 8,1 7,0
Omsättningstillgångar 1) 14,3 7,0 8,8 14,0 4,9
Eget kapital 6,0 4,6 11,9 12,7 -1,5
Långfristiga skulder 2) 5,2 0,0 0,0 0,2 7,5
Kortfristiga skulder 24,5 9,9 6,5 9,4 6,1
Balansomslutning 35,6 14,5 18,4 22,3 12,1
   
Soliditet, % 17 31,7 64,7 57,0 neg
Skuldsättningsgrad, % 298,5 101,9 10,8 17,2 -
   
Årets kassaflöde -0,1 -1,1 1,0 0, 0 -0,1
Investeringar i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 15,0 0,1

 
3,2 

 
2,6 0,4

   
Antal anställda i genomsnitt 18 17 15 14 14

1) Inklusive tecknat men ej inbetalt kapital per 05-12-31 
2) Inklusive garantiavsättningar 

Definitioner av nyckeltal 

Soliditet:  Eget kapital i procent av balansomslutningen. 
Skuldsättningsgrad:  Räntebärande skulder dividerade med eget kapital. 

Polyplank i korthet  
Polyplank grundades 1994 och har under åren utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka 
produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer vilket innebär minimal 
påverkan på miljön då företagets råvaror redan varit ute i kretsloppet. Vidare har Polyplank inga 
kemiska tillsatser i processen vilket ytterligare stärker företagets miljöprofil. 

Polyplanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna 
träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, hög motståndskraft mot fukt, ingen 
möjlighet för materialet att angripas av röta, enkelt att underhålla, lång livslängd, och kan efter 
produktens livslängd materialåtervinnas.  

Polyplank har idag många referensobjekt runt om i Norden där materialets egenskaper visat sig 
motsvara de förväntningar som ställs på denna typ av applikationer. 
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Polyplanks huvudsakliga produktområden är; 
Systemprodukter för fastigheter, system för bullerreduktion, lock för kabelkanalisationer och bryggor m.m. samt 
tillverkning av hylsplugg till pappersindustrin. Samtliga produktområden baseras på Bolagets 
återvinningsbara och miljövänliga trä- och polymerbaserade produkter. Därutöver bearbetas ett 
antal utländska marknader för försäljning av licenser. 

Systemprodukter för Fastigheter – Inom produktområdet tillverkas extruderade profiler. 
Användningsområdena utgörs bland annat av miljöhus/sopsorteringsstationer, terrassavskiljare, 
cykelskjul, garage, förråd, staket m.m. till bl.a fastighetsbolag. Via förvärv av OFK Plast AB har 
bolaget dessutom en homogen profil s.k. BeachPlank® för terrasser, balkonger, poolinhägnader 
m.m. Vidare tillverkas profiler till system för bullerreduktion gällande bullerdämpning kring 
vägar, järnvägar samt bullerreduktion till processindustrin. Försäljning sker även av lösa profiler 
för andra applikationer. 

Lock för kabelkanalisationer – Under 2008 har området förstärkts ytterligare genom förvärvet 
av OFK Plast AB vilket gör att bolaget nu producerar applikationer som lämpar sig för 
exempelvis Banverkets kanalisationer samt bryggor m.m. 

Hylsplugg – Produktområdet tillverkar hylsplugg till pappersbruk. Hylspluggen används som 
belastnings- och transportskydd i pappersbalar. Hylspluggen kan användas ett flertal gånger och 
genererar inte några kostnader för deponi då pluggen går direkt tillbaka till materialåtervinning. I 
detta område är återvinningscirkeln i princip sluten då fibrerna kommer från återvunnet 
returpapper. Sammantaget ger detta en fördelaktig materialkostnad.  

Under våren 2008 flyttade bolaget till nya lokaler i Färjestaden, Öland, där det nu finns en 
komplett anläggning som omfattar samtliga moment i produktionskedjan; granulering av plast 
och organisk fiber samt produktframställning i både extruderingslinjer och formsprutor. Vidare 
har dotterbolaget OFK Plast AB i Karlskoga en komplett anläggning för extrudering och 
granulering. 

Polyplank har målsättningen att bli ledande i Norden inom tillverkning av trä- och 
polymerbaserade produkter. All tillverkning sker i Sverige. 

Aktien, ägarstruktur och aktiekapitalets utveckling 
Polyplanks aktie noterades på NGM Equity den 30 december 2005. Aktiekapitalet uppgick per 
2008-12-31 till 3 350 457 SEK. Antalet aktier registrerade hos Bolagsverket per 2008-12-31 
uppgår till  67 009 135 aktier. Pågående nyemissioner per 2008-12-31 uppgår till 6 666 117 aktier. 
När de pågående nyemissionerna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att 
uppgå till 73 675 252 stycken och aktiekapitalet till 3 683 763 SEK. Samtliga aktier har lika 
röstvärde. Aktien handlades till en slutkurs om 0,57 kronor på årets sista handelsdag. 

Polyplank hade 586 ägare per den 31 december 2008 (fg år 598). Bolagets 10 största ägare per 
den 31 december 2008 framgår av uppställningen på nästa sida. 
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Ägarstruktur 
Ägare Antal aktier % 
Stångåkonsult i Kalmar HB 31 860 532 43,2 
Staffan Rasjö 9 550 000 13,0 
Ida & Sture Ljungdahls stiftelse 4 493 799 6,1 
Ofk Invest AB 3 500 000 4,8 
Petercat Investment Ltd 1 643 252 2,2 
Incita Förvaltning Aktiebolag 1 420 500 1,9 
Strandgården i Kalmar AB 1 126 750 1,5 
Bengt Nilsson 1 123 304 1,5 
Hans Jönsson Mekaniska AB 1 052 632 1,4 
Mattias Lindahl 938 993 1,3 
Övriga 16 965 490 20,2 
Totalt 73 675 252 100,0 

Aktiekapitalets utveckling 
År Transaktion Förändring 

av antalet 
aktier 

Förändring 
av AK 

Totalt AK Totalt antal 
aktier 

Kvotvärde 
per aktie 

Emissions-
kurs per 
aktie 

1994 Nybildning 1 020 102 000 102 000 1 020 100 100,00
1995 Nyemission 6 980 698 000 800 000 8 000 100 100,00
1996 Nyemission 3 432 343 200 1 143 200 11 432 100 437,50
1996 Nyemission 4 568 456 800 1 600 000 16 000 100 437,50
1996 Nyemission 2 824 282 400 1 882 400 18 824 100 1 593,50
1997 Nyemission 3 322 332 200 2 214 600 22 146 100 1 505,10
1998 Nyemission 332 33 200 2 247 800 22 478 100 1 204,80
1998 Nyemission 332 33 200 2 281 000 22 810 100 1 506,00
1998 Nyemission 6 843 684 300 2 965 300 29 653 100 2 192,00
1999 Nyemission 7 345 734 500 3 399 800 36 998 100 550,00
1999 Nyemission 3 992 399 200 4 099 000 40 990 100 1 000,00
1999 Nyemission 25 000 2 500 000 6 599 000 65 990 100 550,00
1999 Nyemission 6 000 600 000 7 199 000 71 990 100 1 000,00
1999 Nyemission 9 091 909 100 8 108 100 81 081 100 550,00
2000 Nyemission 67 827 6 782 700 14 890 800 148 908 100 100,00
2001 Nyemission 56 504 5 650 400 20 541 200 205 412 100 100,00
2001 Split (1:400) 81 959 388 0 20 541 200  82 164 800 0,25 -
2001 Nedsättning AK -80 110 680 -20 027 670 513 530 2 054 120 0,25 -
2001 Nyemission 3 996 140 999 035 1 512 565 6 050 260 0,25 1,00
2002 Nyemission 2 448 464 612 116 2 124 681 8 498 724 0,25 1,50
2003 Nyemission 1 229 155 307 289 2 431 970 9 727 879 0,25 1,00
2003 Apportemission 3 595 132 898 783 3 330 753 13 323 011 0,25 0,25
2003 Nyemission 8 100 000 2 025 000 5 355 753 21 423 011 0,25 1,60
2003 Konvertering 1 193 333 298 333 5 654 086 22 616 344 0,25 1,50
2003 Konvertering 1 000 000 250 000 5 904 086 23 616 344 0,25 1,00
2004 Nyemission 23 616 344 5 904 086 11 808 172 47 232 688 0,25 0,40
2004 Nedsättning AK - -9 446 538 2 361 634 47 232 688 0,05 -
2004 Konvertering 2 042 500 102 125 2 463 759 49 275 188 0,05 0,80
2005 Nyemission 5 483 947 274 197 2 737 957 54 759 135 0,05 0,95
2005 Nyemission 10 000 000 500 000 3 237 957 64 759 135 0,05 1,10
2006 Apportemission 750 000 37 500 3 275 457 65 509 135 0,05 1,00
2006 Nyemission 1 500 000 75 000 3 350 457 67 009 135 0,05 1,00
2007  3 350 457 67 009 135 0,05 
2008 Pågående nyemission 1 666 117 83 306 3 433 763 68 675 252 0,05 0,60
2008 Pågående nyemission 

Förvärv OFK Plast AB 5 000 000 250 000 3 683 763 73 675 252
 

0,05 0,60
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 

Styrelse  

Sten Thunberg, ordförande sedan 2005 
Född 1942. Tidigare vd för Finnveden AB. Tidigare verksam i Perstorp AB, Bofors AB, Axel 
Johnson AB och Pharmacia AB. Övriga styrelseuppdrag: Affärsstrategerna AB, Sveaverken AB, 
SLT AB, Chemel AB, aXimed AB och aXichem AB. 

Aktieinnehav i Polyplank: 226 486 

Leif Jilkén, ledamot sedan 1994 
Född 1947. En av grundarna till bolaget. Tekn dr i hållfasthetslära. Verksam vid universitetet i 
Växjö. Övriga styrelseuppdrag: Fröseke AB, Palace Entertainment Group AB, delägare i 
Stångåkonsult i Kalmar HB. 

Aktieinnehav i Polyplank: 32 590 442 genom Stångåkonsult i Kalmar HB och Leif Jilkén 
personligen. 

Stig Nilsson, ledamot sedan 1994 
Född 1942. En av grundarna till bolaget. Ingenjör, tidigare verksam som renhållningschef i Växjö 
kommun, och tidigare VD för MAKAB och PolyPlank AB (publ). 

Aktieinnehav i Polyplank: 394 693 

Bengt Nilsson, ledamot sedan 1999 
Född 1951. Tidigare ekonomichef inom Ljungdahls-koncernen, tidigare VD för Tvärskogs Trä 
AB (Rörvik Timber) och Unionskapital AB. VD för Fröseke AB. 

Aktieinnehav i Polyplank: 1 123 304 

Björn Petersson, ledamot sedan 2007 
Född 1938. Bedriver sedan 1998 egen juristverksamhet med huvudsaklig inriktning på 
affärsjuridik. Tidigare chefsjurist inom Sparbanken (nu Swedbank) och bolagsjurist på SSAB i 
Malmö. 

Aktieinnehav i Polyplank: 47 576 

Mattias Lindahl, ledamot sedan 2008 
Född 1971. Tekn dr i Maskinkonstruktion. Internationellt erkänd forskare vid Linköpings 
universitet. Projektledare för flertal projekt inom miljöanpassad produktutveckling och 
integrerade produkt- och tjänsteerbjudanden 

Aktieinnehav i Polyplank: 938 993 
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Ledande befattningshavare 

Ulf Björn, verkställande direktör 
Född 1957. Tidigare VD för Reklamradio FMK AB samt Fria Media i Blekinge AB (Radio Match 
Kalmar och Karlskrona) 

Aktieinnehav i Polyplank: 220 000. 

Bengt Nilsson, ekonomiansvarig, se ovan. 

Revisorer 

Christian Johansson 
Auktoriserad revisor, Deloitte AB. 

Född 1971. Revisor i bolaget sedan 2005. 

Magnus Andersson 
Godkänd revisor, Deloitte AB. 

Född 1976. Revisor i bolaget sedan 2005. 
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Förvaltningsberättelse  
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för 
räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31. 

Verksamheten 
Polyplank bygger sin verksamhet på en processteknik med ett kompositmaterial bestående av 
återvunnen termoplast och träfibrer. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade 
och pressade produkter. Kunderna finns såväl inom den offentliga som den privata sektorn. 

Marknaden 
Bolaget fokuserar på fyra huvudsakliga produktgrupper: 

• profiler och system till fastighetssektorn  

• profiler och system för bullerreduktion 

• större profiler till bl.a. kanalisationer, bryggor m.m. 

• hylsplugg till pappersindustrin 

Vidare bearbetas ett antal utländska marknader för försäljning av licenser av Polyplanks know-
how. 

Profiler och system till fastighetssektorn 
Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar 
har genomförts vilket också gett bra resultat. Satsningarna har gjorts för att förstärka 
försäljningsorganisationen, intensifiera marknadsbearbetningen, utveckla systemen, designen 
m.m.  

Totalt omsatte produktgruppen 15,6 MSEK (6,0) 

Marknadspotentialen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande 
renoveringsbehov under varje verksamhetsår. 

Profiler och system för bullerreduktion 
Polyplank har ett väl utvecklat och testat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget 
kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning 
kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av 
skadligt buller i samhället.  

Stora profiler till bl.a. kanalisationer, bryggor m.m. 
Bolaget förvärvade under 2008 OFK Plast AB som har utvecklat en komposit som lämpar sig 
utmärkt för större lock till kabelkanalisationer. Detta innebär att bolaget har produkter som 
lämpar sig för exempelvis banverkets kanalisationer. Marknaden bedöms som stor under 
förutsättning att miljöargumenten får en mer framträdande roll vid upphandling av dessa 
produkter. Bolaget samarbetar med ett annat bolag gällande försäljningen av dessa.  
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Hylsplugg 
Bolaget har p.g.a konjunkturen under 2008 tappat volym på försäljningen av hylsplugg. Pluggar 
till pappersindustrin omsatte under året 5,8 MSEK (7,5). 

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar och fortfarande vara en konkurrenskraftig 
aktör inom detta område i framtiden. Bolaget levererar enligt avtal till en stor koncern inom 
pappersindustrin. 

Framtidsutsikter 
Polyplank 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 och dotterbolaget OFK Plast AB kommer att vara intressanta alternativ för 
Polyplanks viktigaste målgrupp, fastighetsförvaltare. 

Polyplank 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 
stora möjligheter att ta ökande marknadsandelar, bland annat inom området fastigheter. 

Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen för året uppgick till 21,4 MSEK (14,6). 

Rörelseresultatet för 2008 uppgick till -2,5 MSEK (-6,7).  

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,4 MSEK (-7,3). 

Investeringar  
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 15 
MSEK (0,1). Bolaget har under 2008 investerat 7,5 MSEK i de nya lokalerna i Färjestaden. I 
samband med flytten erhöll bolaget en engångsersättning på 4,6 MSEK som kompensation för 
förtida avflyttning från befintliga lokaler, vilket redovisas som övriga rörelseintäkter i 
resultaträkningen. 

Bland investeringarna märks även förvärvet av OFK Plast AB, se avsnittet emissioner på sidan 
10. 

Kapitalstruktur och finansiell ställning 
Balansomslutningen uppgick vid årets slut till 35,4 MSEK (14,5). De materiella 
anläggningstillgångarna uppgick till 20,3 MSEK (6,2) och övriga anläggningstillgångar uppgick till 
1,0 MSEK (1,3). Bolagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 6,0 MSEK (4,6). Soliditeten 
uppgick till 17 % (31,7%). 

Polyplanks likvida medel uppgick per den 31 december 2008 till 0,1 MSEK (0,1). Bolagets 
huvudägare, Stångåkonsult i Kalmar HB, har lånat bolaget ytterligare ca 3,5 MSEK under 2008. 
Inlåning har skett till marknadsmässiga villkor. Skuldsättningsgraden uppgick till 3,0 per 2008-12-
31 (fg år 1,0). 
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Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har genom att förvandla delar av fordran, tillskjutit 
1 MSEK såsom villkorat aktieägartillskott.  

Fortsatt ansträngd likviditet 
Likviditeten har varit och är fortfarande ansträngd. De räntebärande skulderna har ökat. Bolaget 
som befinner sig i en expansiv fas har svårt att hantera det likvida behovet genom sina ordinära 
kreditinstitut. Finanskrisen har inte heller underlättat för bolaget att hantera löpande krediter. 

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB garanterar Bolagets kortsiktiga likviditet. Förseningar 
har uppkommit från garanten då akuta likviditetsbehov måst täckas, vilket har inneburit att 
löpande krediter inte har betalats eller betalas inom avtalad tid. Styrelsen bedömer dock att gjorda 
utfästelser och den planerade nyemissionen skall säkra Bolagets likviditet nästkommande 
verksamhetsår. Se även not 22, Finansiella risker. 

Resultatet av Bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång 
framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter. Information lämnas ej 
enligt ÅRL 6 kap. 1 §, avseende mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning, då denna 
ej bedöms som väsentlig för bedömning av företagets resultat och ställning. 

Emissioner 
Bolaget beslutade i december 2008 att förvärva ett intressant miljöteknikföretag, OFK Plast AB. 
Förvärvet tillför Polyplank flera fördelar bland annat nya kompositprodukter inom områdena 
decking och kanalisationer, teknisk kompetens och ekonomiska synergieffekter.  

Förvärvet av OFK Plast AB finansierades genom att styrelsen, med stöd av bemyndigande 
lämnat på årsstämman 2008, beslutade om nyemission av 5 miljoner aktier riktad till säljarna av 
OFK Plast AB och med villkor om kvittning av deras köpeskillingfordran på PolyPlank AB 
(publ). Emissionskursen fastställdes till samma nivå som för nedan beskrivna kvittningsemission, 
0,60 SEK per aktie. Förvärvspriset uppgår då till 3 MSEK vilket huvudsakligen baserar sig på 
OFK Plast AB’s substansvärde inklusive ett övervärde i anläggningstillgångarna. 

Vid Polyplanks extra bolagsstämma den 30 december 2008 i Färjestaden beslutades enhälligt om 
nyemission av 1 666 117 aktier till en emissionskurs om 0,60 kronor per aktie i enlighet med ett 
förslag till kvittningsemission enligt 13 kapitlet aktiebolagslagen som arbetats fram av en 
kommission bestående av Jan-Åke Karlsson, Ola Molin och Henrik von Heijne. Nyemissionen 
riktade sig till Polyplanks styrelse för kvittning av styrelsearvorden samt till Stångåkonsult i 
Kalmar HB för kvittning av del av fordran på Polyplank. Grunden för emissionskursen var 
marknadsvärdet som av kommissionen sattes till 0,60 kronor per aktie. 

De båda nyemissionerna som redovisas som pågående nyemissioner i balansräkningen, innebär 
att aktiekapitalet kommer att öka med 333 KSEK genom utgivande av 6 666 117 aktier, envar 
med ett kvotvärde om 0,05 kronor samt att överkursfonden ökar med 3 447 KSEK efter avdrag 
för emissionskostnader om 220 KSEK.  

Styrelsen utreder för att fastställa om emissionen avseende förvärvet av OFK Plast AB faller 
under aktiebolagslagen 16 kap gällande vissa riktade emissioner mm huruvida emissionsbeslutet i 
sådana fall fattats i behörig instans. Beroende på utfallet av utredningen kommer eventuellt 
styrelsen att kalla till extra stämma för att i efterhand godkänna styrelsens beslut. 

Personal 
Medelantalet anställda i koncernen under året uppgick till 18 (17). Koncernen hade per den 31 
december 25 anställda, varav 23 män. 
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För att Polyplank skall uppnå en god utveckling är bolaget beroende av att kunna behålla befintlig 
personal men även rekrytera nya medarbetare. I syfte att behålla och attrahera nya medarbetare 
kommer bolaget att satsa på kontinuerliga utbildningar för personalen. Ledande 
befattningshavare har möjlighet att vid en positiv resultatutveckling i bolaget stimuleras genom 
ökade ersättningar.  

Riktlinjer gällande ersättningar till ledande befattningshavare 
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: 

Ledningens ersättning skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att företaget skall 
kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. För den enskilde befattningshavaren skall 
ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. 
Utöver fast lön skall ledningen kunna erhålla rörlig lön, pension, andra förmåner samt 
incitamentsprogram. Den fasta lönen, skall vara individuell och differentierad utifrån individens 
ansvar, erfarenhet och prestationer och fastställd utifrån marknadsmässiga principer. Rörlig lön 
skall baseras på bolagets resultattillväxt. Den rörliga delen kan högst uppgå till 55 procent av den 
fasta lönen. Övriga förmåner skall motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på 
marknaden. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som 
återspeglar medarbetarens prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling. Styrelsen får 
frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare som fastställdes vid årsstämman 2008 
framgår av noten 2. 

Samarbeten och avtal 
Polyplank har avtal med en stor koncern gällande leveranser av hylsplugg. Avtalet tecknades 2006 
och löper under 3 år. 

Framtidsutsikter  
Bolagets utveckling har – genom sina unika produkter i kombination med en stark miljöprofil 
och en intensivare marknadsbearbetning – stora möjligheter att få en positiv utveckling. 

Företagets fokus kommer att vara på försäljning av systemprodukter till privata, kommunala och 
statliga fastighetsägare och fastighetsförvaltare, bullerreduktion, kanalisationer samt hylsplugg till 
pappersindustrin.  

Forskning och utveckling 
Bolaget förvärvade under slutet av året ett intressant miljöteknikföretag, OFK Plast AB, vilket 
kommer att tillföra bolaget kompetenshöjning gällande översyn av processer och 
råvaruoptimering. 

Bolaget fortsätter att, med hjälp av experter, utveckla design och lösningar för våra 
systemprodukter till fastighetssektorn.  

Miljöpåverkan 
Polyplank AB (publ) och OFK Plast AB bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 
miljöbalken. Den anmälningspliktiga produktionen motsvarar i allt väsentligt hela bolagens 
nettoomsättning.  



 

Årsredovisning 2008 Polyplank AB (publ)  12(34) 

 

Resurshushållning 
Redan affärsidén avslöjar att Polyplank AB (publ) på ett handgripligt sätt arbetar för en hållbar 
utveckling och för att hushålla med resurser. De ingående råvarorna består av återvunna 
termoplaster (ej PVC) och träfiber som kompounderas i den patenterade tillverkningsprocessen. 
Resultatet blir en komposit som har god motståndskraft mot fukt och röta. POLYPLANK® och 
BeachPlank® kan materialåtervinnas och kvantiteterna av produkter som tagits i retur från kunder 
har ökat väsentligt under föregående år. De kvarnade produkterna bildar således råvara till nya 
produkter i ett reellt kretslopp. 

Tillverkningsprocessen genererar produktionsspill vid uppstart och avbrott. Dessa mängder 
material återförs direkt tillbaka in i produktionen. 

Miljöpolicy 
All produktutveckling i bolaget prioriterar kretsloppstänkandet. Miljöpåverkande tillsatser 
undviks i största möjliga utsträckning. Polyplank arbetar kontinuerligt med att reducera och 
förebygga miljöpåverkande faktorer. 

Styrelsearbete  
Vid årsstämman i maj 2008 valdes Sten Thunberg, Leif Jilkén, Stig Nilsson, Björn Peterson, 
Bengt Nilsson och Mattias Lindahl till ordinarie styrelseledamöter. Ann-Christine Jilkén valdes 
som suppleant. Ordförande är Sten Thunberg.  

Styrelsen har under året genomfört 11 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har upprättat en 
arbetsordning, som reglerar styrelsens arbete avseende arbetsfördelningen och ekonomisk 
rapportering, i enlighet med Aktiebolagslagen, 8 kap. 6 §, och företagets bolagsordning. 
Arbetsordningen behandlar bland annat styrelsens sammankomster, arbetsfördelning inom 
styrelsen och vilken typ av ärenden som skall behandlas i styrelsen. Styrelsen har upprättat en 
instruktion för verkställande direktören i Bolaget, som bland annat behandlar dennes 
arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter gentemot styrelsen. 

Valberedningen 
Valberedningen har ej fullgjort det av stämman beslutade uppdraget. Bolaget föreslår att en ny 
valberedning tillsätts och att det formella beslutet skall fattas på kommande årsstämma.  

Väsentliga händelser under 2008 och efter räkenskapsårets utgång 
Bolaget flyttade under 2008 verksamheten till Färjestaden, Mörbylånga kommun. Bolaget har 
därigenom erhållit mer ändamålsenliga lokaler till en reducerad kostnad. 

Dock påverkade flytten av hela bolagets produktionsanläggning under flera månader förmågan 
att producera produkter och detta hade en negativ påverkan på bolagets möjlighet att 
åstadkomma ett bättre resultat under 2008.  

Bolagets marknadssatsningar har under året gett bra resultat och bolagets omsättningsökning 
tillskrivs denna satsning. 

Under året förvärvades OFK Plast AB för att stärka bolagens position på marknaden. Bolagens 
produktsortiment kompletterar varandra och ett antal samordningsprojekt/synergier har och 
kommer att genomföras. Betalning av förvärvet har skett med egna aktier med stöd av 
bolagsstämmans bemyndigande. Se även avsnittet emissioner ovan. 
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Bolaget har under första kvartalet 2009 sett sig nödgade att varsla två medarbetare om 
uppsägning, då efterfrågan på hylsplugg minskat under inledningen av 2009. Produktionen 
anpassas för att möta dessa förändringar i efterfrågan. 

Ekobrottsmyndighetens åtal mot Polyplanks huvudägare och tidigare vd, om att han under mars 
2006 skulle hållit uppe bolagets kurs, har under mars 2009 ogillats av Stockholms Tingsrätt. 

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. 

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 bedrivs även 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 arbetar för att arbeta med ett sort antal olika kunder både inom privat och offentlig 
sektor. 

Produktkvalitet och produktansvar 

Polyplank levererar delvis system. Det finns inga garantier för att Polyplank inte skulle kunna 
drabbas av felaktigheter vid tillverkning och montering. Polyplank 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 

Polyplanks finansiella risker beskrivs i not 22 och kan sammanfattas i de rubriker som finns i 
denna not: Marknadsrisk, Kreditrisk, Likviditets- och kassaflödesrisk. 
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Aktiekapital och ägarstruktur 
Aktiekapitalet uppgick per 2008-12-31 till 3 350 KSEK fördelat på 67 009 135 aktier med ett 
kvotvärde om 0,05 kronor per aktie. Pågående nyemissioner per 2008-12-31 uppgår till 6 666 117 
aktier. När de pågående nyemissionerna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier 
att uppgå till 73 675 252 och aktiekapitalet till 3 683 763.Varje aktie berättigar till en röst och har 
lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Inga kända avtal som begränsar rösträtten eller 
överlåtelserätten av aktier finns. 

Bolaget har två aktieägare vars aktieinnehav representerar minst en tiondel av röstetalet för 
samtliga aktier i bolaget, Stångåkonsult i Kalmar HB och Staffan Rasjö. Ytterligare information 
om bolagets ägarstruktur framgår av sidan 4. 

 

Förslag till disposition av bolagets resultat 
Till bolagsstämmans behandling (belopp i SEK)   
Överkursfond 14 794 559 
Balanserad förlust -9 108 046 
Årets förlust -3 309 876 
Summa 2 376 637 

Styrelsen föreslår att 2 376 637 kronor överföres i ny räkning. Beträffande bolagets resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys med 
tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. 
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Resultaträkning 
Moderbolaget Moderbolaget Koncernen KoncernenResultaträkning (KSEK) Not

2008 2007 2008 2007 
   

Nettoomsättning  21 047 14 562 21 369 14 562
Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga varor och pågående arbete för annans 
räkning 

 

-250 -755

 
 

-250 -755
Aktiverat arbete för egen räkning  2 345 0 2 345 0
Övriga intäkter  4 600 0 4 600 0
  27 742 13 807 28 064 13 807
   
Råvaror och förnödenheter  -9 187 -4 287 -9 269 -4 287
Övriga externa kostnader 3,4 -9 087 -5 739 -9 178 -5 739
Personalkostnader 2 -8 663 -8 308 -8 879 -8 308
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 
-2 459 -2 214

 
-2 459 -2 214

Övriga rörelsekostnader  -761 0 -761 0
   
Rörelseresultat  -2 415 -6 741 -2 482 -6 741
   
Resultat från finansiella poster   
Ränteintäkter och liknande resultatposter  4 14 5 14
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -899 -569 -933 -569
Resultat efter finansiella poster  -3 310 -7 296 -3 410 -7 296
   
Skatt 20 0 0 0 0
Årets förlust  -3 310 -7 296 -3 410 -7 296
   
Resultat per aktie (SEK), före och efter 
utspädning  

 
-0,05 -0,11

 
-0,05 -0,11

   
   
Antal utestående aktier vid årets slut i tusental  73 675 67 009 73 675 67 009
Genomsnittligt antal aktier i tusental  70 342 67 009 70 342 67 009
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Balansräkning 

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Balansräkning (KSEK) Not
2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 

Tillgångar   
   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utveckling m.m.  6 93 147 93 147
Patent, licenser och varumärken 7 812 1 112 931 1 112
S:a immateriella anläggningstillgångar  905 1 259 1 024 1 259
   
Materiella anläggningstillgångar   
Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 6 478 1 549 13 737 1 549
Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 846 0 846 0
Inventarier, verktyg och installationer 9 5 306 4 665 5 697 4 665
S:a materiella anläggningstillgångar  12 630 6 214 20 280 6 214
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 10 3 175 0 0 0
S:a finansiella anläggningstillgångar  3 175 0 0 0
   
Summa anläggningstillgångar  16 710 7 473 21 304 7 473
   
Omsättningstillgångar   
Varulager m.m.   
Råvaror och förnödenheter  1 720 1 489 2 487 1 489
Varor under tillverkning  439 942 439 942
Färdiga varor och handelsvaror  1 230 905 1 230 905
Pågående arbete för annans räkning  0 72 0 72
S:a varulager m.m.  3 389 3 408 4 156 3 408
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 12 8 279 2 845 9 133 2 845
Fordringar hos koncernföretag  300 0 0 0
Skattefordran  147 149 147 149
Övriga kortfristiga fordringar 11 289 0 364 0
Förutbetalda kostn och uppl intäkter 13 484 485 484 485
S:a kortfristiga fordringar  9 499 3 479 10 128 3 479
   
Kassa och bank  11 142 26 142
   
Summa omsättningstillgångar  12 899 7 029 14 310 7 029
   
Summa tillgångar  29 609 14 502 35 614 14 502
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Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Balansräkning (KSEK) Not

2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Eget kapital och skulder   
   
Eget kapital   
  Bundet eget 

kapital
Bundet eget 

kapital
 

Aktiekapital (67 009 135 aktier) 
(fg år 67 009 135 aktier) 

 3 350 3 350  
3 350 3 350

Pågående nyemissioner (6 666 117 aktier)  333 0 - -
Reserver  0 0 - -
S:a aktiekapital och reserver  3 683 3 350  -  -
   
  Fritt eget 

kapital
Fritt eget 

kapital
 

Överkursfond  14 795 11 348 - -
Övrigt tillskjutet kapital  16 128 11 348
Balanserad förlust  -9 108 -2 812 - -
Årets förlust  -3 310 -7 296 - -
Balanserade vinstmedel  -13 518 -10 108
Delsumma  2 377 1 240  - -
   
Summa eget kapital  6 060 4 590 5 960 4 590
   
Avsättningar   
Garantier  40 40 0 0
S:a avsättningar  40 40 0 0
   
Långfristiga skulder   
Övriga skulder till kreditinstitut 15 2 519 0 5 223 0
Uppskjuten skatteskuld  0 0 138 0
S:a långfristiga skulder  2 519 0 5 361 0
   
Kortfristiga skulder   
Checkräkningskredit 14 1 201 625 2 165 625
Skulder till kreditinstitut 15 4 192 1 401 4 192 1 401
Leverantörsskulder  5 023 2 251 6 609 2 251
Övriga kortfristiga skulder 11,16 8 589 3 269 9 024 3 309
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 1 985 2 326 2 303 2 326
S:a kortfristiga skulder  20 990 9 872 24 293 9 912
   
Summa eget kapital och skulder  29 609 14 502 35 614 14 502
   
Ställda säkerheter 18 9 839 3 002 16 569 3 002
   
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 347 Inga
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Förändring av eget kapital 
Moderbolaget   
Belopp i KSEK Aktie- 

kapital 
Uppskriv-
ningsfond

Reserv-
fond 

 

Överkurs 
fond 

Pågående
nyemission

Balanseradv
inst/förlust 

Totalt 

Eget kapital 31 december 2006 3 350 0 11 348 0 - 2 812 11 886
Årets förlust   -7 296 -7 296
Eget kapital 31 december 2007 3 350 0 11 348 0 -10 108 4 590
Aktieägartillskott   1 000 1 000
Nyemission  917 83 1 000
Nyemission  2 750 250 3 000
Emissionskostnader  -220  -220
Årets förlust   -3 310 -3 310
Eget kapital 31 december 2008 3 350 14 795 333 -12 418 6 060
   
   
Koncernen   
Belopp i KSEK Aktie- 

kapital 
 Övrigt 

tillskjutet 
kapital

 Balanserad 
vinst/förlu

st 

 Totalt 

Eget kapital 31 december 2006 3 350 11 348 - 2 812 11 886
Årets förlust  -7 296 -7 296
Eget kapital 31 december 2007 3 350 11 348 -10 108 4 590
Aktieägartillskott  1 000  1 000
Nyemission  1 000  1 000
Nyemission   3 000  3 000
Emissionskostnader  -220  -218
Årets förlust  -3 410 -3 410
Eget kapital 31 december 2008 3 350 16 128 -13 518 5 960
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Kassaflödesanalys 
Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Kassaflödesanalys (KSEK) Not

 2008 2007 2008 2007 
Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat   -2 415 -6 741 -2 482 -6 741
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

 
19 3 220 2 214 3 220 2 214

   805 -4 527 738 -4 527
  
Erhållen ränta  4 14 5 14
Erlagd ränta 5 -899 -569 -933 -569
  
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital  

 

-90 -5 082 -190 -5 082
 
Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 

 

Ökning/minskning varulager  19 477 19 477
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
fordringar 

 
-6 020 228 -6 020 228

Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder 

 
5 300 34 5 400 34

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 
-791 -4 343 -791 -4 343

  
Investeringsverksamheten   
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 

 
6,7 0 0 0 0

Investeringar i finansiella 
anläggningstillgångar 

 
-175 0 -160 0

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 

 
8,9 -9 282 -64 -9 282

 
-64

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 
-9 457 -64 -9 442 -64

   
Finansieringsverksamheten  
Nyemission  -220 0 -220 0
Erhållet aktieägartillskott  1 000 1 000
Förändring checkräkningskredit 14 576 625 576 625
Förändring factoringkredit 15 2 025 1 401 2 025 1 401
Upptagna lån 15,16 6 950 1 367 6 950 1 367
Amortering av lån 15 -214 -37 -214 -37
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 
10 117 3 356 10 117 3 356

   
Årets kassaflöde  -131 -1 051 -116 -1 051
Likvida medel vid årets början  142 1 193 142 1 193
Likvida medel vid årets slut  11 142 26 142
  
Likvida medel består av   
Kassa och bank   11 142 26 142
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Noter  
Belopp i KSEK om inget annat anges. 
2008 är första året bolaget upprättar koncernredovisning efter förvärvet av dotterbolaget OFK 
Plast AB och denna har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS), sådana de antagits av EU. 

Redovisningsprinciper 
Koncernen är upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), godkända av 
EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Moderbolaget tillämpar Rådet För Finansiell 
rapportering (”RFR”) 2.2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen (ÅRL). I 
bolagets finansiella rapporter har värdering av poster skett till anskaffningsvärde om inget annat 
anges nedan. Nedan beskrivs bolagets väsentligaste redovisningsprinciper som har tillämpats. 

Införande av nya redovisningsstandarder  
Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2008 har några standarder och 
tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt i kraft. Styrelsen bedömer att dessa inte kommer att 
påverka koncernen i någon större grad. 

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 
liknande uppdrag till fast pris enligt färdigställandemetoden innebärande att bolaget tidigare 
vinstavräknat först när uppdraget väsentligen slutförts. 

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. 

Koncernredovisning 
Koncernredovisningen är upprättad enligt IFRS och omfattar Polyplank AB med dotterföretaget 
OFK Plast AB, där Polyplank AB innehar mer än hälften av rösterna. Dotterbolaget inkluderas i 
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koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till 
koncernen. År 2008 är första året som redovisning sker enligt IFRS. Jämförelseåret 2007 är 
detsamma i koncern och moderbolag. 

Förvärvsmetoden har tillämpats, vilket innebär att förvärvade dotterföretags identifierbara 
tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas till verkligt värde enligt en upprättad 
förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktierna nettot av det verkliga värdet av dessa 
tillgångar, skulder och eventualförpliktelser utgörs skillnaden av koncernmässig goodwill. Endast 
resultat uppkomna efter förvärvstidpunkten ingår i koncernens egna kapital. Internvinster 
respektive mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. 

Viktiga uppskattningar och bedömningar 
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningen som blir följden av dessa kommer sällan att motsvara det verkliga resultatet. 

De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i 
redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår anges i 
huvuddrag nedan. 

Nyttjandeperiod immateriella och materiella anläggningstillgångar 

Koncernen fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed avskrivningar för 
anläggningstillgångarna. Detta baseras på historisk kunskap om motsvarande tillgångars 
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden och därmed bedömda restvärden prövas varje balansdag och 
justeras vid behov. 

Värdering av tillgångar 

Tillgångar och skulder i denna rapport är värderade utifrån antagandet om fortsatt drift, så kallad 
going koncern. En annan bedömning utav detta, se avsnitt ¨likviditetsrisk¨ kan innebära en annan 
värdering än i denna finansiella rapport. 

Värdering av underskottsavdrag 

Koncernen har inte tagit upp och värderat uppskjutna skattefordringar i form av möjliga 
underskottsavdrag. 

Intäktsredovisning 

Värdering av pågående projekt görs enligt successiv vinstavräkning. I balansräkningen är upptaget 
upparbetade ej fakturerade arvoden på löpande räkningsuppdrag samt fastprisuppdrag som har 
värderat till utfaktureringspris efter avdrag för eventuella avvikelser mellan upparbetning och 
fastställelsegrad. Löpande uppdrag faktureras normalt efter leverans. Färdigställandegraden i 
fastpriser bedöms genom att uppdragsansvarig får göra en bedömning av utfört och återstående 
arbete. Risk kan finnas att det slutliga resultatet komma att avvika från det successiva 
upparbetade resultatet. 

Intäkter  

Intäkter härrör från försäljning av varor samt utförande av tjänster. Försäljning av varor 
innefattar det verkliga värdet av sålda varor exklusive mervärdesskatt och rabatter. Inkomster från 
varuförsäljning intäktsförs när leverans av varorna har ägt rum och äganderätten har övergått till 
köparen. Entreprenader och liknande uppdrag till fast pris redovisas med successiv 
vinstavräkning. Ränteinkomster periodiseras med hänsyn till utestående fordran och tillämplig 
räntesats. 
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Leasing 

I enlighet med IFRS redovisas bolagets leasingavtal enligt de regler som gäller för operationella 
leasingavtal, vilket innebär att leasingavgifter som erläggs kostnadsförs systematiskt över 
leasingperioden. 

Utländsk valuta 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas, när de tas in i redovisningen, till svenska kronor enligt 
transaktionsdagens valutakurs. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas på 
varje balansdag enligt balansdagskursen. Kursdifferenser som uppkommer inkluderas i periodens 
resultat. 

Lånekostnader 

Lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig i enlighet med IFRS. 

Pensionskostnader 

Bolaget har avgiftsbestämda pensionsplaner. Erlagda premier avseende avgiftsbestämda 
pensionsplaner kostnadsförs löpande.  

Skatt 

Skattekostnaden utgörs av aktuell skatteskuld och uppskjuten skatt. 

Aktuell skatteskuld baseras på årets skattepliktiga resultat. Årets skattepliktiga resultat skiljer sig 
från årets redovisade resultat genom att det har justerats för ej skattepliktiga och ej avdragsgilla 
poster. Bolagets aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som är föreskrivna eller 
aviserade på balansdagen. 

Uppskjuten skatt är den skatt som företaget förväntar sig betala eller erhålla avseende temporära 
skillnader som uppkommer mellan det redovisade värdet på tillgångar och det skattemässiga 
värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den 
s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga 
temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas då det är sannolikt att beloppen 
kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott.  

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och 
reduceras till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer 
att finnas tillgängliga för att utnyttjas helt eller delvis mot den uppskjutna skattefordran.  

Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas gälla för den period då tillgången 
återvinns eller skulden regleras. Uppskjuten skatt redovisas som intäkt eller kostnad i 
resultaträkningen, utom i de fall den avser transaktioner eller händelser som redovisats direkt mot 
eget kapital. Då redovisas även den uppskjutna skatten direkt mot eget kapital. 

Materiella anläggningstillgångar 

Maskiner och andra tekniska anläggningar samt inventarier, verktyg och installationer tas upp till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar redovisas som kostnad så att tillgångens värde 
skrivs av linjärt över dess beräknade nyttjandeperiod. Beräknad nyttjandeperiod framgår av not 8 
och 9.  

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov. 
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Den vinst eller förlust som uppstår vid utrangering eller avyttring av materiella 
anläggningstillgångar utgör mellanskillnaden mellan vad som erhålls för tillgången och dess 
redovisade värde och redovisas i rörelseresultatet. 

Internt upparbetade immateriella tillgångar – utgifter för forskning och utveckling 

Utgifter för forskning redovisas som en kostnad i den period de uppkommer. 

Internt upparbetade immateriella tillgångar som härrör från bolagets utveckling redovisas endast 
om följande villkor är uppfyllda: 

• en identifierbar tillgång har skapats (t.ex. en programvara och nya processer) 

• det är sannolikt att tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och 

• utgifterna för att utveckla tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Om det inte är möjligt att redovisa någon internt upparbetad immateriell tillgång redovisas 
utgifterna för utveckling som en kostnad i den period de uppkommer. Internt upparbetade 
immateriella tillgångar skrivs av linjärt över nyttjandeperioden om 5 år. 

Immateriella tillgångar 

Patent och varumärken värderas till anskaffningsvärde och skrivs av linjärt över den beräknade 
nyttjandeperioden. Beräknad nyttjandeperiod för patent, licenser och varumärken uppgår till 5 år. 

Nedskrivning 

Vid varje rapporteringstillfälle granskar bolaget redovisade värden för materiella och immateriella 
tillgångar för att bedöma om det finns indikationer på att någon tillgång har minskat i värde. Om 
så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att en eventuell värdenedgång ska kunna 
fastställas. Om det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för den enskilda tillgången, 
beräknar bolaget i stället återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet tillgången hör till.  

Återvinningsvärdet är det högsta av en tillgångs verkliga värde minus försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid fastställande av nyttjandevärdet nuvärdesberäknas de uppskattade framtida 
in- och utbetalningar som tillgången väntas ge upphov till under sin nyttjandeperiod. Vid 
nuvärdesberäkningen används en kalkylränta före skatt som speglar den aktuella marknadsräntan 
och den risk som är hänförlig till tillgången. 

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde 
än det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet ned till återvinningsvärdet. En 
nedskrivning redovisas som kostnad omedelbart. 

Vid en värdeökning av en enskild tillgång (eller kassagenererande enhet) som tidigare skrivits ned, 
justeras redovisat värde till återvinningsvärdet. Det nya redovisade värdet får dock inte överstiga 
det värde som skulle ha redovisats om ingen nedskrivning hade skett tidigare år. En återföring av 
en nedskrivning redovisas omedelbart som en intäkt. 

Varulager 

Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip, d.v.s. till det lägsta av anskaffningsvärde och 
nettoförsäljningsvärde. I anskaffningsvärdet inräknas direkta kostnader för material, eventuella 
direkta lönekostnader samt ett pålägg för omkostnader för att bringa varorna till dess plats och 
tillstånd. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). 
Nettoförsäljningsvärdet utgörs av beräknat försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade 
kostnader för varornas färdigställande och andra tillkommande kostnader för marknadsföring, 
försäljning och distribution.  
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Likvida medel 

Likvida medel utgörs av banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar hos banker och 
motsvarande institut med en förfallotid på tre månader eller kortare. Dessa tillgångar har 
redovisats till verkligt värde. I balansräkningen redovisas checkräkningskredit som upplåning 
bland Kortfristiga skulder. 

Finansiella instrument 

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i koncernens balansräkning när koncernen ingår som 
part i avtalet rörande det finansiella instrumentet. För samtliga finansiella tillgångar och skulder 
bedöms det redovisade värdet vara en god approximation av dess verkliga värde, om inte annat 
särskilt anges i efterföljande noter. 

Bokfört värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder fördelat per värderingskategori i 
enlighet med IAS 39 framgår av tabellen. 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
  2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Tillgångar  
Lånefordringar och kundfordringar 8 290 2 987 9 159 2 987
  
Skulder  
Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärd 11 938 4 678

 
13 136 4 678

Kundfordringar 
Kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Kundfordringarnas förväntade löptid är 
dock kort, varför fordran redovisas till nominellt värde utan diskontering, med avdrag för 
reserveringar för osäkra fordringar.  

Banklån och övriga låneskulder 
Räntebärande banklån och checkräkningskrediter och övriga låneskulder redovisas initialt till 
verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Räntebärande banklån och checkräkningskredit 
och övriga låneskulder redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad 
mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i 
resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskuldernas förväntade 
löptid är dock kort, varför skulden redovisas till nominellt belopp utan diskontering. 

Avsättningar 

Avsättningar för garantikostnader redovisas vid tidpunkten för försäljning av de aktuella 
produkterna, baserat på bolagets bästa uppskattning av utgiften för att reglera bolagets åtagande. 

 

Segmentrapportering 

En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller produkter eller 
tjänster som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra 
rörelsegrenar. Geografiska områden tillhandahåller produkter eller tjänster inom en ekonomisk 
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miljö som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra 
ekonomiska miljöer. 

Bolagets verksamhet består av tillverkning av egenutvecklade produkter i ett kompositmaterial 
bestående av återvunnen plats och träfibrer. Av denna komposit tillverkas granulat som används 
för tillverkning av extruderade och formsprutade produkter. Organisatoriskt delas bolaget inte in 
i olika rörelsegrenar då bolagets produkter är utsatta för risker och möjligheter som inte skiljer sig 
åt. Bolaget är inte heller indelat i olika geografiska områden då verksamheten bedrivs i Sverige. 

Resultat per aktie 

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultatet divideras med ett vägt 
genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden. För beräkning av resultat per aktie 
efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier för 
utspädningseffekten av samtliga potentiella stamaktier.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 

Not 1 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
Bolaget har under första kvartalet sett sig nödgade att varsla två medarbetare om uppsägning, då 
efterfrågan på hylsplugg minskat under inledningen av 2009. Produktionen anpassas för att möta 
dessa förändringar i efterfrågan. 

Ekobrottsmyndighetens åtal mot Polyplanks huvudägare och tidigare vd, om att han under mars 
2006 skulle ha hållit uppe bolagets kurs, har under mars 2009 ogillats av Stockholms Tingsrätt. 

Not 2 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter m.m. 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008 2007 2008 2007 
Medelantalet anställda, med fördelning på  
kvinnor och män har uppgått till 

 

  
Kvinnor 2 1 2 1
Män 17 16 18 16
Totalt för bolaget 19 17 20 17
  
Löner och ersättningar har uppgått till  
Styrelsen och verkställande direktören  1 100 914 1 100 914
Övriga anställda 5 462 5 279 5 618 5 279
Totala löner och ersättningar 6 562 6 193 6 718 6 193
  
Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 853 2 055 1 896 2 055
Pensionskostnader varav för styrelse och 
verkställande direktören 0 KSEK (71). 152 302

 
165 302

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader för bolaget. 8 567 8 550

 
8 779 8 550

Den totala sjukfrånvaron har varit 0,43 procent under tiden 2008-01-01 till 2008-12-31 (2,64%). 
Sjukfrånvaro över 60 kalenderdagar utgör 0% (58,52%). Uppgift om sjukfrånvaro för kvinnor 
respektive män, samt uppgift om sjukfrånvaro fördelat på åldersgrupperna <29 år, 30-49 år samt 
>50 år lämnas ej då uppgifterna endera kan hänföras till enskild individ, alternativt att antalet 
anställda i grupperna understiger 10 personer. 
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De på årsstämman 2008 fastställda riktlinjerna gällande ersättning till ledande befattningshavare 

Ledningens ersättning skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att företaget skall 
kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. För den enskilde befattningshavaren skall 
ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön 
skall ledningen kunna erhålla rörlig lön, pension, andra förmåner samt incitamentprogram. 

Den fasta lönen, skall vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar, erfarenheter 
och prestationer och fastställd utifrån marknadsmässiga principer. Rörlig lön skall baseras på 
bolagets resultattillväxt. Den årliga rörliga delen kan maximalt uppgå till 55 procent av den fasta 
lönen. Övriga förmåner skall motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på 
marknaden. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som 
återspeglar medarbetarnas prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling. Styrelsen får 
frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Ersättningar till ledande befattningshavare 

Ersättning och övriga förmåner under 2008 
 Lön Styrelse-

arvode 
Konsult-
arvoden 

Övriga 
förmåner 

Pensions-
kostnader 

Summa 

Sten Thunberg, 
styrelseordförande 80 600 42 000

 
122 600

Bengt Nilsson, ekonomichef 
och ledamot 84 000 40 300

 
124 300

Stig Nilsson, ledamot 40 300  40 300
Leif Jilkén, ledamot 40 300  40 300
Björn Peterson, ledamot 40 300  40 300
Mattias Lindahl, ledamot 40 300  40 300
Ulf Björn, verkställande 
direktör 616 400 75 792

 
692 192

Totala ersättningar till ledande 
befattningshavare 700 400 282 100 42 000 75 792

 
1 100 292

Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare 
Uppsägningstiden avseende bolagets verkställande direktör är ömsesidigt 6 månader. Vid 
uppsägning från bolagets sida erhåller verkställande direktören 9 månadslöner med bibehållna 
förmåner i avgångsvederlag. Inga övriga avtal om avgångsvederlag finns. Utöver verkställande 
direktören utgörs andra ledande befattningshavare av ekonomichefen tillika styrelseledamoten 
Bengt Nilsson vars ersättningar redovisas ovan. Uppsägningstid för ekonomichefen är ömsesidigt 
enligt gällande lag. 

Förändringar i avtal med verkställande direktören och ekonomichefen förhandlas av styrelsens 
ordförande. 

Könsfördelning i företagsledningen 

Styrelsen består av sex ledamöter varav samtliga är män. Övriga ledande befattningshavare utgörs 
av verkställande direktören och ekonomichefen som båda är män. Ekonomichefen är tillika 
styrelseledamot 
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Not 3 Ersättning till revisorerna 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008 2007 2008 2007 
Deloitte AB  
Revisionsuppdrag 280 169 280 169
Andra uppdrag 145 88 145 88
Ersättning till revisorer 425 257 425 257

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 
eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 

Not 4 Leasing 

Operationell leasing 

Årets kostnad för operationell leasing och lokalhyra samt tillgångar såsom maskiner och 
inventarier m.m. redovisas bland rörelsekostnaderna och uppgick till 932 KSEK (763). Framtida 
minimileasingavgifter för ej uppsägningsbara operationella leasingkontrakt förfaller enligt 
följande: 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008 2007 2008 2007 
Inom 1 år 969 1 003 1 426 1 003
Senare än 1 år men inom 5 år 3 103 4 359 3 927 4 359
Senare än 5 år 3 447 3 000 3 447 3 000
  7 519 8 362 8 800 8 362

Bolaget har inga leasingkontrakt som klassificeras som finansiell leasing. 

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008 2007 2008 2007 
Räntor 899 569 933 569

Not 6 Balanserade utgifter för utveckling mm 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärden 451 451 451 451
Årets förändringar 
-Aktiverade utgifter 0 0 0 0
Utgående ackumulerade 
Anskaffningsvärden 451 451 451 451
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar -304 -251 -304 -251
Årets förändringar 
-Avskrivningar -54 -53 -54 -53
Utgående ackumulerade avskrivningar -358 -304 -358 -304
 
Utgående restvärde enligt plan 93 147 93 147

Under räkenskapsåret har inga utgifter för forskning och utveckling kostnadsförts. 

Avskrivning enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 
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Not 7 Patent, licenser och varumärken 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Ingående anskaffningsvärden 2 150 2 150 2 150 2 150
Årets förändringar  
- Inköp av försäljningsrättigheter 0 0 765 0
  
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 150 2 150

 
2 915 2 150

  
Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Ingående avskrivningar -1 038 -738 -1 038 -738
Årets förändringar  
- Inköp av försäljningsrättigheter 0 0 -646 0
- Avskrivningar -300 -300 -300 -300
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 338 -1 038 -1 984 -1 038
  
Utgående restvärde enligt plan 812 1 112 931 1 112

Avskrivning enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Ingående anskaffningsvärden 13 843 13 843 13 843 13 843
Årets förändringar  
- Inköp/omklassificeringar 5 719 0 20 162 0
- Försäljningar/utrangeringar -3 334 0 -3 334 0
- Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 16 228 13 843

 
30 671 13 843

  
Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Ingående avskrivningar -11 874 -10 999 -11 874 -10 999
Årets förändringar  
- Inköp / omklassificeringar 0 0 -7 184 0
- Försäljningar/utrangeringar 2 857 0 2 857 0
- Avskrivningar -733 -875 -733 -875
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 750 -11 874 -16 934 -11 874
  
Utgående restvärde enligt plan 6 478 1 969 13 737 1 969

År 2004 gjordes en översyn avseende nyttjandeperioden för en betydande del av bolagets 
maskiner och andra tekniska anläggningar, vilket resulterade i att nyttjandeperioden förlängdes 
med uppemot 6 år. Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5-16 år för 
maskiner och andra tekniska anläggningar som anskaffats före 2004 och på en nyttjandeperiod av 
5-10 år för anskaffningar fr.o.m 2004-01-01. 
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Ingående anskaffningsvärden 11 206 11 142 11 206 11 142
Årets förändringar  
- Inköp 3 564 64 5 424 64
- Försäljningar/utrangeringar -4 186 0 -4 186 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 10 584 11 206

 
12 444 11 206

  
Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Ingående avskrivningar -6 541 -5 555 -6 541 -5 555
Årets förändringar  
- Inköp 0 0 -1 469 0
- Avskrivningar -1 074 -986 -1 074 -986
- Försäljningar/utrangeringar 3 183 0 3 183 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 432 -6 541 -5 901 -6 541
  
Utgående restvärde enligt plan 6 152 4 665 6 543 4 665

År 2004 gjordes en översyn avseende nyttjandeperioden för en betydande del av bolagets 
inventarier, verktyg och installationer, vilket resulterade i att nyttjandeperioden förlängdes med 
uppemot 6 år. Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5-16 år för 
inventarier, verktyg och installationer som anskaffats före 2004 och på en nyttjandeperiod av 3-5 
år för anskaffningar fr.o.m. 2004-01-01. 

 

Not 10 Företagsförvärv 
2008-12-01 förvärvade Polyplank OFK Plast AB. 

Beslut har fattats om att förlänga OFK Plast AB:s innevarande räkenskapsår till att omfatta 
perioden 2008-07-01 – 2009-12-31. 

Organisations nummer 556062-0329 

Bolagets säte: Karlskoga 

Antal aktier: 2 850 

Kapitalandel: 100%,  

Bolagets eget kapital 2008-12-31 uppgår till 957 KSEK och OFK´s resultatpåverkan är –100 
KSEK. 
    
Förvärvade nettotillgångar Bokfört värde Justerat verkligt värde Värde i koncernens 

balansräkning 
  
Immateriella anläggningstillgångar  119  119
Materiella anläggningstillgångar 5 393 2 257 7 650
Varulager 767  767
Övriga tillgångar 929  929
Övriga skulder -6 167  -6 167
Uppskjuten skatteskuld 0 -313 -313
Likvida medel 15  15
Netto 1 056 1 944 3 000
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Vår bedömning, baserat på en avkastningskalkyl, är att värdet på OFK Plast AB:s 
anläggningstillgångar, överstiger dess bokförda värden med drygt 2 MSEK.   

Förvärvspriset uppgår till 3 MSEK och förvärvet av OFK Plast AB finansierades genom att 
styrelsen, med stöd av bemyndigande lämnat på årsstämman 2008, beslutade om nyemission av 5 
miljoner aktier riktad till säljarna av OFK Plast AB och med villkor om kvittning av deras 
köpeskillingfordran på PolyPlank AB (publ). Emissionskursen fastställdes till samma nivå, 0,60 
kronor per aktie, som för den kvittningsemission som beslutades på extra bolagsstämma 2008-12-
30 och som beskrivs under avsnittet emissioner på sidan 10. Anledningen till att denna kurs 
användes istället för börskursen är att den använda kursen framtagen av kommittén bättre 
bedöms spegla värdet.   

Inga inköp mellan moder- och dotterbolaget. 

Not 11 Entreprenader 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Upparbetade ej fakturerade intäkter    
Upparbetade intäkter 609 0 609 0
Erhållna förskott -320 0 -320 0
Summa 1) 289 0 289 0
    
Fakturerade ej upparbetade intäkter    
Upparbetade intäkter 2 614 0 2 614 0
Erhållna förskott -4 145 0 -4 145 0
Summa 2) -1 531 0 -1 531 0
  

1) Redovisas som övrig kortfristig fordran i 

balansräkningen 
 

2) Redovisas som övrig kortfristig skuld i 

balansräkningen 
 

Not 12 Kundfordringar 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Kundfordringar, brutto 8 313 2 950 9 196 2 950
  
Periodens reserveringar -34 -105 -63 -105
Kundfordringar, netto 8 279 2 845 9 133 2 845

 

Förfallna fordringar som ej anses osäkra 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
1-30 dagar 130 958 255 958
31-90 dagar 718 0 892 0
91-180 dagar 0 10 0 10
>180 dagar 311 699 311 699
Summa 1 159 1 667 1 458 1 667

Av förfallna fordringar >31 dagar är 984 KSEK (fg år 698 KSEK) kvittningsbara mot 
leverantörsskulder.  
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Förutbetalda försäkringar 0 51 0 51
Förutbetalda hyror 215 0 215 0
Övriga poster 269 434 269 434
Summa 484 485 484 485

Not 14 Checkräkningskredit 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Beviljad kreditlimit 1 500 1 000 2 650 1 000
Outnyttjad del -299 -375 -485 -375
Utnyttjat kreditbelopp 1 201 625 2 165 625

Checkräkningskrediten förlängs med 12 månader i taget.  

Not 15 Skulder till kreditinstitut 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Utnyttjad del av factoringkredit 3 426 1 401 3 426 1 401
Övriga skulder till kreditinstitut 3 285 0 5 989 0
Summa 6 711 1 401 9 415 1 401

Utestående fakturor belånas till 80%. Beviljad kreditlimit uppgår per 2008-12-31 till 5 500 KSEK 
(fg år 3 000 KSEK). Utnyttjad kredit uppgår per 2008-12-31 till 3 426 KSEK (fg år 1 401 KSEK). 
Factoringkrediten förlängs med 12 månader.  

Not 16 Övriga kortfristiga skulder 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Räntebärande kortfristiga skulder 6 545 2 652 6 779 2 652
Icke räntebärande kortfristiga skulder 512 617 714 617
Summa 7 058 3 269 7 493 3 269

Räntebärande kortfristiga skulder avser lån från aktieägarna Ida och Sture Ljungdahls stiftelse och 
Stångåkonsult i Kalmar HB. Lånen löper med en fast ränta om 6,5% och har en uppsägningstid 
om 1,5 månader. (Se även not 21) 

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Upplupna semesterlöner 861 667 1 058 667
Upplupna sociala avgifter 326 428 389 428
Upplupna räntekostnader 316 192 316 192
Övriga poster 482 1 039 540 1 039
Summa 1 985 2 326 2 303 2 326
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Not 18 Ställda säkerheter 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
För avsättningar och egna skulder  
Pantsatta kundfordringar 4 839 2 002 4 839 2 002
Företagsinteckningar 5 000 1 000 9 730 1 000
Maskiner och inventarier med 
äganderättsförbehåll 

 
2 000 

Summa ställda säkerheter 9 839 3 002 16 569 3 002

Not 19 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 
Avskrivningar 2 459 2 214 2 459 2 214
Resultat vid utrangering av materiella 
anläggningstillgångar 761 0

 
761 0

Summa  3 220 2 214 3 220 2 214

Not 20 Skatter 
Polyplank AB (publ)  har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag vilka beräknas uppgå till 
ca 118 MSEK vid 2009 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade 
underskottsavdrag som beräknas uppgå till ca 3 MSEK vid 2009 års taxering. Koncernens 
skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till cirka 121 MSEK. På grund av 
tidigare ägarförändringar är det inte klarlagt att dessa skattemässigt kan utnyttjas fullt ut. 
Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt 
att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden. Av 
försiktighetsskäl redovisas inte någon uppskjuten skattefordran i vare sig PolyPlank AB (publ) 
eller dotterbolaget OFK Plast AB. 

I koncernen redovisas en uppskjuten skatteskuld om 138 KSEK hänförlig till förvärvet av OFK 
Plast AB. 

 Not 21 Transaktioner med närstående 
Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 4 129 KSEK (fg år 1 079 KSEK). 
Lånet löper med en ränta om 6,5%. Försäljning till och inköp från Stångåkonsult i Kalmar HB, 
jämte därav ägda bolag har skett till marknadsmässiga villkor. 

Till tidigare styrelseledamoten Lars Thunbergs enskilda firma, Thuninvest, har 400 KSEK (fg år 
0 KSEK) utbetalats för inköp av finansiella tjänster. 

Not 22 Finansiella risker 
Bolaget utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker så som marknadsrisk (inkl valutarisk, 
ränterisk och prisrisk) kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Den övergripande 
riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiella resultat och 
ställning : 
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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.  

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

Ränterisk: Företagets 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 kommer även framtiden att behöva ytterligare externt kapital för att 
Bolaget skall kunna expandera enligt planerna. Ytterligare ägarkapital kommer att krävas för att 
Polyplank ska kunna utvecklas på bästa sätt. Bolagets möjligheter att tillgodose framtida 
kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar men även av den finansiella 
utvecklingen i landet. 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. Bolaget 
förbereder för en nyemission under andra halvåret. Huvudägaren har 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. 

Not 23 Andra upplysningar 
Bolagets säte är Färjestaden och bolagsform är Aktiebolag (publ.) 

Adress:  Storgatan 123 

 386 35 Färjestaden 

 SVERIGE 

Verksamheten – Polyplank AB (publ) bygger sin verksamhet på en processteknik med ett 
kompositmaterial bestående av återvunnen termoplast och träfibrer. Av denna komposit 
tillverkas granulat som kan användas för tillverkning av extruderade, formsprutade och pressade 
produkter. Kunderna finns såväl inom den offentliga som den privata sektorn. 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse den 14 maj 
2009. 








