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Delårsrapport januari – september 2009 

 

PolyPlank AB (publ) 

 

 

Tredje kvartalet 2009, koncernen 

 Omsättningen för kvartal 3 uppgick till 5,81 MSEK (5,3).  

 Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,5 MSEK (-1,6).  

 Samgåendet med OFK Plast AB har påverkat koncernens resultat med -0,1 MSEK. 

 Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -1,0 MSEK (-1,9). Resultat per aktie uppgick 
till -0,01 (-0,03).  

Tre kvartal ackumulerat 2009, koncernen 

 Omsättningen för perioden uppgick till 25,2 MSEK (12,1).  

 Resultatet efter avskrivningar uppgick till -3,1 MSEK (-3,1). Under 2008 erhöll Koncernen ett 
flyttbidrag på 4,6 MSEK. 

 Samgåendet med OFK Plast AB har påverkat koncernens resultat med -1,3 MSEK. 

 Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -4,4 MSEK (-3,7). Resultat per aktie uppgick 
till -0,06 (-0,06).  

 Totala orderingången 42,12 MSEK (24,9). 

Viktiga händelser i koncern och moderbolag 

Rörelsen ger ett positivt kassaflöde under tredje kvartalet. 

Ett nytt två-årigt leveransavtal i moderbolaget gällande hylsplugg har tecknats. 

Orderingången är fortsatt god, framför allt inom området fastigheter i moderbolaget. 

 

 

                                                 

1 Omsättningen under kvartalet är svagare pga lägre aktivitet under sommaren, främst inom området fastigheter. 

2 Delar av orderingången skall effektueras under 2010 och 2011. 
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Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång 

Koncernen är under stark expansion och för att säkerställa denna expansion har styrelsen beslutat 
om nyemission. Polyplank AB (publ) har genomfört en extra bolagsstämma där villkoren för 
koncernens nyemission beslutades. Villkoren finns beskrivna på Polyplank AB (publ) hemsida.  

Styrelsen bedömer att ca 60 % av nyemissionen är säkrad vilket innebär att det egna kapitalet 
ökar med minst 13 MSEK. 

Polyplank AB (publ) kommer att flytta avstämningsdatumet för deltagande i kommande företrä-
desemission till ett senare datum (för att anpassa bolaget till svensk kod för bolagsstyrning). Nytt 
datum kommer att meddelas marknaden via pressmeddelande.  

Miljö – Våra produkter behöver ingen omtanke. 

Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och konsekvenser 
har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest prioriterade. En viktig källa till miljö-
problemen är ineffektivt användande av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av 
återvinning och återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre 
grad börjat inse fördelarna av t ex återvinning och återanvändning.  

Polyplanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett 
materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplas-
terna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och indu-
stri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta 
jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt 
och resurseffektivt kan materialåtervinnas. 

Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på applikation har potentiella 
miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. För-
utom materialets positiva miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudan-
den och applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering av redan 
tillverkade produkter/applikationer.  

Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom mins-
kad miljöpåverkan, även långsiktigt ger kostnadsbesparingar som många gånger ligger i linje med 
våra kunders miljöpolicy. Avslutningsvis, mot bakgrund av ovan och i syfte att aktivt verka för 
minskade miljöproblem är koncernens ambition att sprida process, material och produkter till 
samarbetspartners. 

Inledning 

Under tredje kvartalet har vi haft en fortsatt god orderingång, framför allt inom området fastighe-
ter hos moderbolaget. Intresset för moderbolagets produkter är fortsatt stort och vi har ett antal 
större projekt som vi väntar avslut på. Koncernen har en stark expansion och vi ser med tillför-
sikt på utvecklingen gällande kvartal 4 och inför år 2010.  

Vårt prioriterade område fastigheter har under perioden uppvisat en stabil utveckling. Vår nya 
försäljningsorganisation har via utökad marknadsbearbetning genererat fler affärer och god ex-
pansion. Processen med att effektivisera och utöka vår marknadsbearbetning pågår dock fortfa-
rande och målsättningen för koncernen är att via beslutad nyemission skapa förutsättningar för 
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detta. Norden är den marknad som prioriteras och koncernens målsättning är att under 2010 
inleda samarbeten med agenter för att stärka sin position på den nordiska marknaden. 

Koncernen utvecklar även produkter som skall vända sig mot privatmarknaden via samarbeten 
med andra försäljningsorganisationer.  

Säsongsvariationer 

Omsättningen under tredje kvartalet följer tidigare års mönster som ett av de svagare, pga lägre 
aktivitet främst inom området fastigheter under sommaren. Dock ser även fjärde kvartalet ut att 
följa föregående år och bli årets starkaste. Då koncernen befinner sig i stark expansion och ge-
nom förvärvet av OFK Plast AB under föregående verksamhetsår har inte säsongsvariationerna 
under första halvåret följt tidigare år.  

Översynen gällande produktionseffektivisering är prioriterad och är också en viktig förutsättning 
för koncernens expansion. En helt ny anläggning, en s.k Polyfluffmaskin, utvecklas och testkörs 
vid moderbolagets anläggning. Den kan processa en råvara som idag måste skickas på deponi. I 
denna nya anläggning kan istället denna råvara förädlas till en råvara för våra produkter.  

Detta innebär minskad påverkan på miljön samt att moderbolaget erhåller en billig råvara. 

 

Kostnadsbesparingar och synergier efter köpet av OFK Plast AB har börjat ge avsedda effekter.  

Omsättningsutvecklingen och resultateffekten av detta är dock inte tillfredställande i OFK Plast 
AB. Personalneddragningar har förhandlats.  

Dock har rörelsen i koncernen haft ett positivt kassaflöde under tredje kvartalet. 

Verksamhet och Marknad 

Verksamheten 

Polyplank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial 
bestående av återvunna termoplaster och träfibrer. Av denna komposit tillverkas extruderade, 
formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata 
sektorn. 

Marknaden 

Koncernen fokuserar på fyra huvudsakliga produktgrupper: 

 profiler och system till fastighetssektorn  

 profiler och system för bullerreduktion 

 större profiler till bl.a. kanalisationer och bryggor 

 hylsplugg till pappersindustrin 

Vidare bearbetas ett antal utländska marknader för försäljning av licenser av Polyplanks know-
how. 
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Profiler och system till fastighetssektorn 

Marknadspotentialen är mycket stor inom området, då samtliga fastighetsbolag oftast kommer att 
ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår. 

Koncernens fokus har därefter intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har också 
gett bra resultat. Koncernen har förstärkt försäljningsorganisationen, intensifierat marknadsbear-
betningen, utvecklat systemen, designen m.m.  

Den via OFK Plast AB förvärvade produkten BeachPlank förväntas få en mycket stark utveck-
ling. Terrassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många andra länder utanför Norden, 
främst i Nordamerika med marknadsandelar över 25 %, men även i västra Europa. Produkten 
kan med fördel ersätta annat träbaserat trallvirke eller uteplatser i stenmaterial. 

Profiler och system för bullerreduktion. 

Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och pri-
vatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.  

Polyplank har ett väl utvecklat och testat produktsortiment för reduktion av buller. Koncernen 
kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment.  

Stora profiler till bl.a. kanalisationer och bryggor 

Marknaden bedöms som stor under förutsättning att miljöargumenten får en mer framträdande 
roll vid upphandling av dessa produkter. 

Hylsplugg 

Ambitionen är att fortsätta utveckla produkten hylsplugg och fortfarande vara en konkurrens-
kraftig aktör inom detta område i framtiden.  

Framtidsutsikter 

Förvärvet av OFK Plast AB ligger helt i linje med koncernens ambition att bli Nordens största 
tillverkare av trä- och polymerbaserade kompositer. Denna typ av kompositer är fortfarande rela-
tivt ny, men i exempelvis USA har denna typ av material tagit stora marknadsandelar från bl.a. 
tryckimpregnerat och ädelträ och koncernen ser en stor tillväxtmöjlighet inom detta område. 
Produkterna från Polyplank och dotterbolaget OFK Plast AB kommer att vara intressanta miljö-
vänliga alternativ för Polyplank´s kunder. 

Polyplank kommer att fortsätta utveckla sina miljövänliga produkter för fastighetssektorn. Via 
förvärvet av OFK Plast AB, möjliggörs försäljning av ytterligare miljövänliga och underhållsfria 
produkter såsom golv för utomhusbruk (s.k. decking) samt kanalisationer.  

Polyplank kommer även i framtiden att verka för ett hållbart samhälle och använda återvunna 
råvaror genom det pågående arbetet med nya erbjudanden och applikationer som möjliggör ökad 
direkt återanvändning och rekonditionering av redan tillverkade produkter/applikationer. Detta i 
kombination med en fortsatt utveckling och förfinande av våra produkters design och funktiona-
litet kommer att ge Polyplank stora möjligheter att ta ökande marknadsandelar, bland annat inom 
området fastigheter. 
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Finansiering och likviditet 

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,1 MSEK (0,0). Koncernen har 
under andra kvartalet minskat sina bankkrediter med 0,5 MSEK. Koncernens huvudägare, Stång-
åkonsult i Kalmar HB har under de första tre kvartalen lånat koncernen 4,4 MSEK. Inlåning har 
skett till marknadsmässiga villkor. Vidare har huvudägaren förbundit sig att inte kräva återbetal-
ning av inlånade medel förrän koncernens likviditet är säkrad. 

Likviditeten har varit och är fortfarande ansträngd. De räntebärande skulderna har ökat. Koncer-
nen som befinner sig i en expansiv fas har svårt att hantera det likvida behovet genom sina ordi-
nära kreditinstitut. Finanskrisen har inte heller underlättat för koncernen att hantera löpande kre-
diter. 

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB garanterar koncernens kortfristiga likviditet. 

Styrelsen bedömer att gjorda utfästelser gällande fram till årsskiftet och den kommande nyemis-
sionen under fjärde kvartalet skall säkra koncernens likviditet innevarande år såväl som inför näs-
ta verksamhetsår. 

Moderbolaget kommer att ge dotterbolaget OFK Plast AB ett aktieägartillskott för att återställa 
aktiekapitalet, då detta är förbrukat per den 30 september. Trots det redovisade resultatet i dot-
terbolaget bedömer styrelsen att värdet på aktierna motsvarar det bokförda värdet p.g.a de positi-
va förväntningarna inför framtiden.  

Investeringar 

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick under juli till september 
till 0,6 MSEK (0,4 MSEK). Dessa avser i huvudsak pågående nyinvesteringar i en maskin för 
förbättring och effektivare hantering av koncernens plastråvaror. 

Skatter 

Polyplank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag vilka beräknas uppgå till 
cirka 118 MSEK vid 2009 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade under-
skottsavdrag som beräknas uppgå till cirka 3 MSEK vid 2009 års taxering. Koncernens skatte-
mässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till cirka 121 MSEK. På grund av tidiga-
re 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 re-
dovisas 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. 

Transaktioner med närstående 

Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 8,6 MSEK (4,6). Försäljning till fastig-
hetsbolaget Stångåkonsult i Kalmar HB under 2009 uppgått till 0,1 MSEK och har skett till 
marknadsmässiga villkor. Moderbolaget har den 30 september leverantörsskulder till Stångåkon-
sult i Kalmar HB om 0,4 MSEK som avser räntor för inlånat kapital. 
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Inköpen från RA i Högsby AB (Polyplank AB´s huvudsakliga montagebolag, då Bolaget använ-
der RA´s patenterade bärande konstruktion) har under 2009 uppgått till 3,5 MSEK (2,3) och har 
skett till marknadsmässiga villkor. Moderbolaget har den 30 september leverantörsskulder till RA 
i Högsby AB om 1,3 MSEK. 

Moderbolaget 

Omsättningen för kvartal 3 uppgick till 4,9 MSEK (5,3). Resultatet efter avskrivningar uppgick till 
-0,6 MSEK (-1,6 MSEK). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,3 MSEK 
(0,4). Likviditeten den 30 september uppgick till 0,1 MSEK (0,0). 

Antalet anställda under rapportperioden var 16 jämfört med 18 i genomsnitt under helåret 2008 i 
moderbolaget. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2008 (sidan 13 samt sidorna 32-33). Det fö-
rekommer inga generella förändringar i denna riskbild. 

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering” och Årsredovis-
ningslagen. 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 2.2 ”Redovisning för juridiska perso-
ner”. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i 
årsredovisningen för 2008, förutom nedan beskrivna nya redovisningsprinciper. 

Nya redovisningsprinciper 

Innehållet i vissa standarder har uppdaterats inför 2009, främst IAS 1 – Utformning av finansiella 
rapporter. Detta har främst inneburit förändringar i uppställningsformer för Resultaträkning och 
Förändring av eget kapital. 

Från och med 1 januari 2009 tillämpar koncernen IFRS 8 – Rörelsesegment. Tillämpningen av 
IFRS 8 har inte inneburit någon förändring i koncernens rapporterbara segment. Övriga nya eller 
reviderade IFRS samt tolkningsutalanden från IFRIC har ej någon effekt på koncernens eller 
moderbolagets finansiella ställning eller resultat. 

Koncernen tillämpar från och med tredje kvartalet 2008 successiv vinstavräkning för entreprena-
der och liknande uppdrag till fast pris. Koncernen har tidigare redovisat entreprenaduppdrag och 
liknande uppdrag till fast pris enligt färdigställandemetoden innebärande att koncernen tidigare 
vinstavräknat först när uppdraget väsentligen slutförts. 

Andra kvartalet 2008 låg entreprenadverksamheten på en låg nivå och därför är skillnaden i redo-
visningsprinciper av oväsentlig betydelse för jämförbarheten. 
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncer-
nens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står 
inför. 

 
Färjestaden den 16 november 2009 
 
Styrelsen 
 
 
 
Leif Jilkén  Ulf Björn 
Styrelseordförande  Verkställande direktör 

 
 
 
Bengt Nilsson Stig Nilsson Mattias Lindahl Björn Peterson 
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot  

 

Revisorernas granskningsrapport 

Denna delårsrapport har varit föremål för revisorernas granskning. 

Kommande rapporttillfällen 

 Bokslutskommuniké 2009, 16 februari 2010 

 Publicering av årsredovisning 2009, 16 april 2010 

 Delårsrapport januari-mars 2010, 18 maj 2010 

 Årsstämma, 20 maj 2010 

 Delårsrapport januari-juni 2010, 17 augusti 2010 

 Delårsrapport januari-september 2010, 16 november 2010 

För ytterligare information: 

Ulf Björn, VD, tel 0485-66 44 80 

Bengt Nilsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80 

 

Polyplank AB (publ) 

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden 

Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89. 

E-post info@polyplank.se 

www.polyplank.se 

Org.nr 556489-7998 

http://www.polyplank.se/
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Resultaträkningar, koncernen 

Belopp i KSEK      
Juli-Sept 

2009 
Juli-Sept 

2008 
Jan-Sept 

2009 
Jan-Sept 

2008 
Helåret 

2008 
      
Nettoomsättning 5 769 5 318 25 211 12 148 21 369 
      
Förändring av varulager under 
tillverkning, färdiga varor och pågå-
ende arbete för annans räkning 

 
 

-38 

 
 

761 

 
 

251 

 
 

-63 

 
 

-250 
 
Aktiverat arbete för egen räkning 

 
730 

 
250 

 
1 340 

 
1 930 

 
2 345 

 
Övriga intäkter 

 
 

 
0 

 
188 

 
4 600 

 
4 600 

 
 

6 461 6 329 26 990 18 615 28 064 

 
Råvaror och förnödenheter 

 
-2 216 

 
-2 720 

 
-12 542 

 
-4 921 

 
-9 269 

Övriga externa kostnader -1 804 -1 695 -6 839 -7 931 -9 178 
Personalkostnader -2 004 -2 226 -7 652 -6 443 -8 879 
Avskrivningar -979 -664 -3 024 -1 788 -2 459 
Övriga rörelsekostnader  -663 -9 -663 -761 
      

Rörelseresultat -542 -1 639 -3 076 -3 131 -2 482 
      
Finansiellt netto -479 -252 -1 351 -592 -928 
      

Periodens resultat -1 021 -1 891 -4 427 -3 723 -3 410 
      
Genomsnittligt antal aktier, tusental 73 675 67 009 73 675 67 009 70 342 
      
Resultat per aktie -0,01 -0,03 -0,06 -0,06 -0,05 
      
      

Koncernens rapport över totalresultatet  

     

 
Juli-Sept 

2009 
Juli-Sept 

2008 
Jan-Sept 

2009 
Jan-Sept 

2008 
Helåret 

2008 
      
Periodens resultat -1 021 -1 891 -4 427 -3 723 -3 410 

Summa totalresultat för perioden -1 021 -1 891 -4 427 -3 723 -3 410 
Hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 

 
-1 021 

 
-1 891 

 
-4 427 

 
- 3723 

 
-3 410 
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Balansräkningar, koncernen 

Belopp i KSEK    
2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31 

    
Tillgångar    
    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utveckling 
m.m.  

 
243 

 
106 

 
93 

Patent, licenser och varumärken 588 928 931 

S:a immateriella anläggningstillgångar 831 1 034 1 024 
    
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och andra tekniska anlägg-
ningar 

 
13966 

 
6 056 

 
13 737 

Förbättringsutgifter på annans fastig-
het 

 
921 

 
867 

 
846 

Inventarier, verktyg och installationer 4 760 4 988 5 697 

S:a materiella anläggningstillgångar 19 647 11 911 20 280 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 0 0 0 

S:a finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 
    
Summa anläggningstillgångar 20 478 12 945 21 304 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter 2 512 1 612 2 487 
Varor under tillverkning 771 546 439 
Färdiga varor och handelsvaror 696 862 1 230 
Pågående arbete för annans räkning 0 0 0 

S:a varulager m.m. 3 979 3 020 4 156 
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 7 505 2 838 9 133 
Fordringar hos koncernföretag 0 0 0 
Skattefordran 317 267 147 
Övriga kortfristiga fordringar 898 124 364 
Förutbetalda kostn och uppl intäkter 1 419 179 484 

S:a kortfristiga fordringar 10 139 3 408 10 128 
    
Kassa och bank 19 1 26 
    
Summa omsättningstillgångar 14 137 6 429 14 310 
    
Summa tillgångar 34 615 19 374 35 614 
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Belopp i KSEK Koncernen Koncernen Koncernen 
2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31 

    
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital    
    
Aktiekapital (73 675 252 aktier) (fg år 
67 009 135 aktier) 

 
3 684 

 
3 350 

 
3 350 

Övrigt tillskjutet kapital 15 794 11 348 16 128 
Balanserade vinstmedel -17 945 -12 831 -13 518 

S:a eget kapital 1 533 1 867 5 960 
    
Avsättningar    
Garantier 0 0 0 

S:a avsättningar 0 0 0 
    
Långfristiga skulder    
Övriga skulder till kreditinstitut 4 528 2 450 5 223 
Uppskjuten skatteskuld 138 0 138 

S:a långfristiga skulder 4 666 2 450 5 361 
    
Kortfristiga skulder    
Checkräkningskredit 2 646 929 2 165 
Skulder till kreditinstitut 3 182 962 4 192 
Leverantörsskulder 7 195 3 994 6 609 
Övriga kortfristiga skulder 12 550 6 312 9 024 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 
2 843 

 
2 860 

 
2 303 

S:a kortfristiga skulder 28 416 15 057 24 293 
    
Summa eget kapital och skulder 34 615 19 374 35 614 
    
Varav räntebärande skulder 20 832 9 030 16 569 
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Resultaträkningar, moderbolaget 

Belopp i KSEK      
Juli-Sept 

2009 
Juli-Sept 

2008 
Jan-Sept 

2009 
Jan-Sept 

2008 
Helåret 

2008 
      
Nettoomsättning 4 941 5 318 21 067 12 148 21 047 
      
Förändring av varulager under 
tillverkning, färdiga varor och pågå-
ende arbete för annans räkning 

 
 

-447 

 
 

761 

 
 

-203 

 
 

-63 

 
 

-250 
 
Aktiverat arbete för egen räkning 

 
420 

 
250 

 
1 030 

 
1 930 

 
2 345 

 
Övriga intäkter 

  
0 

  
4 600 

 
4 600 

 
 

4 914 6 329 21 894 18 615 27 742 

 
Råvaror och förnödenheter 

 
-1 734 

 
-2 720 

 
-10 900 

 
-4 921 

 
-9 187 

Övriga externa kostnader -1 525 -1 695 -5 037 -7 931 -9 087 
Personalkostnader -1 527 -2 226 -5 887 -6 443 -8 663 
Avskrivningar -706 -664 -2 144 -1 788 -2 459 
Övriga rörelsekostnader  -663 -9 -663 -761 
      

Rörelseresultat -578 -1 639 -2 083 -3 131 -2 415 
      
Finansiellt netto -392 -252 -1 052 -592 -895 
      

Periodens resultat -970 -1 891 -3 135 -3 723 -3 310 
      
Genomsnittligt antal aktier, tusental 73 675 67 009 73 675 67 009 70 342 
      
Resultat per aktie -0,01 -0,03 -0,04 -0,03 -0,05 
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Balansräkningar, moderbolaget 

Belopp i KSEK 2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31 
    

Tillgångar    
    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utveckling m.m.  243 106 93 
Patent, licenser och varumärken 588 928 812 

S:a immateriella anläggningstillgångar 831 1 034 905 
    
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 262 6 056 6 478 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 921 867 846 
Inventarier, verktyg och installationer 4 455 4 988 5 306 

S:a materiella anläggningstillgångar 12 638 11 911 12 630 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 3 175 0 3 175 

S:a finansiella anläggningstillgångar 3 175 0 3 175 
    
Summa anläggningstillgångar 16 644 12 945 16 710 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter 1 291 1 612 1 720 
Varor under tillverkning 771 546 439 
Färdiga varor och handelsvaror 696 862 1 230 
Pågående arbete för annans räkning  0 0 

S:a varulager m.m. 2 758 3 020 3 389 
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 5 632 2 838 8 279 
Fordringar hos koncernföretag 1 928 0 300 
Skattefordran 267 267 147 
Övriga kortfristiga fordringar 798 124 289 
Förutbetalda kostn och uppl intäkter 1 202 179 484 

S:a kortfristiga fordringar 9 827 3 408 9 499 
    
Kassa och bank 18 1 11 
    
Summa omsättningstillgångar 12 603 6 429 12 899 
    
Summa tillgångar 29 247 19 374 29 609 



PolyPlank AB (publ) 556489-7998 – Delårsrapport Q3 2009   13 (16) 

 

Belopp i KSEK 2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31 
    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital (73 675 252 aktier) (fg år 
67 009 135 aktier) 

 
3 683 

 
3 350 

 
3 350 

Pågående nyemissioner    333 

S:a aktiekapital och reserver 3 683 3 350 3 683 
    
Fritt eget kapital    
Överkursfond 14 795 11 348 14 795 
Balanserad förlust -12 418 -11 192 -9 108 
Periodens resultat -3 135 -1 639 -3 310 

Delsumma -758 -1 483 2 377 
    
Summa eget kapital 2 925 1 867 6 060 
    
Avsättningar    
Garantier 40 40 40 

S:a avsättningar 40 40 40 
    
Långfristiga skulder   
Övriga skulder till kreditinstitut 2 278 2 450 2 519 

S:a långfristiga skulder 2 278 2 450 2 519 
    
Kortfristiga skulder    
Checkräkningskredit 1 462 929 1 201 
Skulder till kreditinstitut 3 182 962 4 192 
Leverantörsskulder 5 563 3 994 5 023 
Övriga kortfristiga skulder 11 513 6 312 8 589 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 
2 284 

 
2 860 

 
1 985 

S:a kortfristiga skulder 24 004 15 057 20 990 
    
Summa eget kapital och skulder 29 247 19 374 29 609 
    
Varav räntebärande skulder 16 826 9 030 9 839 
  
  
  
  
  
  



PolyPlank AB (publ) 556489-7998 – Delårsrapport Q3 2009   14 (16) 

Kassaflödesanalyser i sammandrag 

Belopp i KSEK 
 
 
Koncernen 

     
     
     

Juli-Sept 
2009 

Juli-Sept 
2008 

Jan-Sept 
2009 

Jan-Sept 
2008 

Helåret 
2008 

      
Kassaflöde löpande verksamhet -42 -1 227 -1 403 -1 935 -190 
      
Förändringar av rörelsekapital 405 327 615 5 644 -601 
      
Kassaflöde investeringsverksamhe-
ten -604 -10 -2 387 -7 260 -9 442 
      
Kassaflöde finansieringsverksamhe-
ten 257 910 3 168 3 410 10 117 
      
Periodens kassaflöde 16 0 -7 141 -116 
      
Likvida medel vid periodens ingång 3 1 26 142 142 
      
Likvida medel vid periodens utgång 19 1 19 1 26 
 
      

 
Moderbolaget 

     
Juli-Sept 

2009 
Juli-Sept 

2008 
Jan-Sept 

2009 
Jan-Sept 

2008 
Helåret 

2008 
      
Kassaflöde löpande verksamhet -264 -1 227 -991 -1 935 -90 
      
Förändringar av rörelsekapital 389 327 70 5 644 -701 
      
Kassaflöde investeringsverksamhe-
ten -294 -10 -2 077 -7 260 -9 457 
      
Kassaflöde finansieringsverksamhe-
ten 185 910 3 005 3 410 10 117 
      
Periodens kassaflöde 16 0 7 141 -131 
      
Likvida medel vid periodens ingång 2 1 11 142 142 
      
Likvida medel vid periodens utgång 18 1 18 1 11 
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Förändring av eget kapital 

Moderbolaget        

Belopp i KSEK Aktie- 
kapital 

Uppskriv-
ningsfond 

Reserv-fond 
 

Överkurs 
fond 

Pågående 
nyemission 

Balanserad 
vinst/förlust 

Totalt 

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 

Genomförd nyemission 83    -83   

Genomförd nyemission 250    -250   

Periodens förlust      -3 135 -3 135 

Eget kapital 30 september 2009 3 683   14 795 0 -15 553 2 925 

        

Koncernen     

Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital 

Balanserad 
vinst/förlust 

Totalt 

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  -220 

Årets förlust   -3 410 -3 410 

Eget kapital 31 december 2008 3 350 16 128 -13 518 5 960 

Genomförd nyemission 
Genomförd nyemission 

83 
250 

-83 
-250 

  
 

Periodens förlust   -4 427  -4 427 

Eget kapital 30 september 2009 3 683 15 795 -17 945 1 533 

Data per aktie 

 Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Koncernen 

 2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31 2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31 

       
Antal aktier vid periodens 
slut, tusental 

 
73 675 

 
67 009 

 
73 675 

 
73 675 

 
67 009 

 
73 675 

Resultat per aktie, SEK -0,01 -0,03 -0,0 -0,01 -0,03 -0,05 
Eget kapital per aktie 0,04 0,03 0,08 0.02 0,03 0,08 

Nyckeltal 

 Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Koncernen 

 
Juli-Sept  

2009 
Juli-Sept 

2008 
Helåret 

2008 
Juli-Sept  

2009 
Juli-Sept  

2008 
Helåret  

2008 

       
Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg neg 
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg neg 
Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg neg 
Soliditet % 10,0 10,0 16,7 4,4 10,0 16,7 
Räntetäckningsgrad neg neg neg neg neg neg 
Aktiverade utvecklingskostna-
der 

 
420 

 
0 

 
1 560 

 
730 

 
0 

 
1 560 

Medeltal anställda 16 18 18 22 17 18 
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Granskningsrapport för  

Polyplank AB 
Org nr 556489-7998 

Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Polyplank AB för perioden 

2009-01-01—2009-09-30. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att upprätta och presentera denna finansiella delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredo-

visningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårs-rapport grundad 

på min översiktliga granskning. 

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning 

SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda 

revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 

som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning 

och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan 

inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som 

en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS och god revisionssed i övrigt har. De 

granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att 

skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle 

ha kunnat bli identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en över-

siktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision 

har. 

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som 

ger mig anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad 

för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets 

del i enlighet med årsredovisningslagen. 

Kalmar den 16 november 2009 

 

Hasse Svensson 

Auktoriserad revisor 

 

 

 
  


