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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 2015  18 maj 2015 
Årsstämma 30 juni 2015 
Delårsrapport januari – juni 2015 17 augusti 2015 
Delårsrapport januari – september 2015 16 november 2015  

Förkortningar 

Polyplank/Bolaget Polyplank AB (publ)  
Fröseke Fröseke Panel AB (namnändrat från Fröseke i Småland 

Förvaltning AB) 
KSEK Tusental svenska kronor 
MSEK Miljontal svenska kronor 
SEK Svenska kronor  
IFRS International Financial Reporting Standards 

Årsstämma 

Årsstämma äger rum tisdagen den 30 juni 2015, kl 10.00 på Bolagets kontor på Storgatan 123 i 
Färjestaden. Ingen utdelning kommer att föreslås för räkenskapsåret 2014. För att äga rätt att 
delta på stämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken 24 juni 2015, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast 26 juni 2015 kl. 12.00. 
Anmälan kan göras per post till Bolagets adress Polyplank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, 
per telefon 0485-664480, per fax 0485-664489, eller via e-post till info@polyplank.se. Vid 
anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, 
telefonnummer, registrerat aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare 
eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, 
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.  
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Affärsidé 

Polyplanks affärsidé är att med miljövänliga träkomposit som bas försköna utemiljön, förbättra 
funktionen och minska underhållskostnaderna för ägare och nyttjare av fastigheter. 

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. 

Bolaget har sitt säte 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.  

Dotterbolaget OFK Plast AB i Karlskoga har en komplett anläggning för extrudering och 
granulering. Under första kvartalet 2014 påbörjades ett samarbete med Stora Enso avseende 
rekonditionering av returnerade hylsplugg.  

Dotterbolaget Fröseke i Småland Förvaltning AB har en komplett anläggning för tillverkning och 
målning av vägg- och takpaneler i MDF. All tillverkning sker i Sverige. 

Materialåtervinning 

Polyplank har målet att bli en av nordens ledande producenter av materialkompositer baserade på 
återvunna termoplaster och organiska fibrer. Via medvetna satsningar och erfarenhet från 
branschen är bolaget marknadsledande vad gäller utveckling av polymerbaserade recyclade 
träkompositer. Polyplanks material har en rad fördelar, exempelvis har materialet träets positiva 
material- och bearbetningsegenskaper och samtidigt hög motståndskraft mot fukt och röta. Detta 
gör att produkter tillverkade i Polyplanks material i stort sett är underhållsfria och har en lång 
livslängd. Materialet från använda produkter kan efter nedmalning direkt återanvändas i nya 
produkter. Detta gör bolagets produkter och system till ett ekonomiskt och miljömässigt 
fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bl a tryckimpregnerat virke, ädelträ eller 
bestruket trä. 

Polyplank har idag många referensobjekt runt om i Norden där materialets egenskaper visat sig 
motsvara de förväntningar som ställs på denna typ av applikationer. Besök gärna vår hemsida 
www.polyplank.se för exempel på dessa. 

Polyplanks produktområden 

Polyplanks huvudsakliga produktområden är; Systemprodukter för fastigheter, profiler för andra 
applikationer, system för bullerreduktion samt tillverkning av hylsplugg till pappersindustrin. 
Samtliga produktområden baseras på Bolagets återvinningsbara och miljövänliga trä- och 
polymerbaserade produkter.  

System för fastighetssektorn – Inom affärsområdet tillverkas extruderade profiler. 
Användningsområdena utgörs bl a av miljöhus, sopsorteringsstationer, terrassavskiljare, 
cykelskjul, garage, förråd och staket, till t ex fastighetsbolag.  

Profiler för andra applikationer – Bolaget har en homogen profil, som tillverkas av nyvara, och 
säljs under varumärket BeachPlank®.  Användningsområdena utgörs av golv för terrasser, 
balkonger och poolområden mm. Försäljning sker även av lösa profiler för andra applikationer. 

http://www.polyplank.se/
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System för bullerreduktion – Bolaget tillverkar profiler till ett bullerreduceringssystem och 
dessa används för bullerdämpning kring vägar och järnvägar, samt till bullerreduktion inom 
processindustrin. Avskärmningarna har erkänt fina bullerdämpningsprestanda och de är testade 
av SP(Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). 

Hylsplugg för pappersindustrin – Hylsplugg används av pappersbruken som belastnings- och 
transportskydd i pappersbalar. Hylspluggen kan återanvändas ett flertal gånger och genererar inte 
några kostnader för deponi då pluggen går direkt tillbaka till Polyplank för materialåtervinning in 
i nya produkter. I detta område är återvinningscirkeln i princip sluten då fibrerna kommer från 
återvunnet returpapper. Sammantaget ger detta en fördelaktig materialkostnad.  

Paneler för inomhusbruk - Det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB tillverkar paneler i 
MDF (Medium Density Fiberboard) för inomhusbruk. Skivan är en massiv spånskiva avsedd att 
klä väggar och tak med en snygg ytbehandlad panel. Den är lätt och snabb att applicera och 
ersätter till stor del gipsskivor samt tapeter och annan vägbeklädnad. Största volymerna 
exporteras till Norge men dess fördelar upptäcks mer och mer även i Sverige och volymerna 
förväntas öka. Fröseke tillverkar väggar och takpaneler i olika tjocklekar för att användas både för 
nyproduktion och reparationer och underhåll. 

Aktien, ägarstruktur och aktiekapitalets utveckling 

Sedan den 10 januari 2014 handlas Polyplanks aktier på First North, NASDAQ OMX 
Stockholm. Aktien noterades på NGM Equity den 30 december 2005, men bytte handelsplats för 
bolagets aktier till AktieTorget under 2012. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified 
Adviser. 

Aktiekapitalet uppgick per 2014-12-31 till 2 873 512,50 SEK.. Bolaget har under januari 2014 
genomfört en företrädesemission om 766 270 aktier, till totalt 1 149 405 aktier. Under december 
2014 gjordes en nedskrivning av aktiekapitalet. Antalet aktier registrerade hos Bolagsverket per 
2014-12-31 uppgår till 1 149 405 aktier. Samtliga aktier har lika röstvärde. Aktien handlades till en 
slutkurs om 4,94 kronor på årets sista handelsdag. 

Polyplank hade 752 ägare per den 31 december 2014 (fg år 716). Bolagets 10 största ägare per 
den 31 december 2014 framgår av tabellen. 

Ägarstruktur 

Ägare Antal aktier 
2014-12-31 

% 
2014-12-31 

Stångåkonsult i Kalmar HB (inkl Leif Jilkén privat) 519 846 45,2 
Staffan Rasjö 51 520 4,5 
SEB Life Ass Co Ltd 38 000 3,3 
Anders Forsberg  25 572 2,2 
Ofk Innovation AB (inkl Olof Frisk privat) 20 055 1,7 
SIP 203, Skandia Leben 20 000 1,7 
Perpendo AB 17 811 1,5 
Bengt Nilsson 16 105 1,4 
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 12 408 1,1 
Michael Mattsson 12 245 1,1 
Övriga 415 843 36,2 

Totalt 383 135 100,0 
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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 
2008 Nyemission 1 666 117 83 306 3 433 763 68 675 252 0,05 0,60 
2008 Nyemission 5 000 000 250 000 3 683 763 73 675 252 0,05 0,60 
2010 Nyemission 70 477 052 3 523 853 7 207 615 144 152 306 0,05 0,30 
2012 Nyemission 14 415 230 720 762 7 928 377 158 567 536 0,05 0,22 
2012 Sammanläggning (50:1) -155 396 186 0 7 928 377 3 171 350 2,50 - 
2012 Nyemission 30 000 75 000 8 003 377 3 201 350 2,50 11,00 
2012 Nyemission 4 10 8 003 387 3 201 354 2,50 11,00 
2013 Nyemission 630 000 1 575 000 9 578 386 3 831 354 2,50 7,00 
2013 Sammanläggning (10:1) -3 448 219 0 9 578 386 383 135 25,00 - 

2014 Nyemission 766 270 19 156 774 28 735 160 1 149 405 25,00 32,50 

2014 Nedsättning AK - -25 861 647 2 873 513 1 149 405 2,50 - 

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 

Styrelse  

Leif Jilkén, styrelseordförande sedan 2009, ledamot sedan 1994 

Född 1947. En av grundarna till bolaget. Tekn dr i hållfasthetslära. Tidigare verksam vid 
Linnéuniversitetet. Övriga styrelseuppdrag: investerare i ett antal utvecklingsbolag, delägare i 
Stångåkonsult i Kalmar HB. 

Aktieinnehav i Polyplank: 519 846 (171 206) genom Stångåkonsult i Kalmar HB och Leif Jilkén 
personligen. 
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Ulf Ramström, ledamot sedan 2014 

Född 1949. Styrelseledamot sedan 2014. Ägare och konsult i Urnet Trade Sweden AB. Ägare och 
styrelseordförande i Xtreme365 AB. Styrelseledamot i Wavepower Greenergy Sweden AB och ett 
flertal andra mindre bolag. Har haft ledande befattningar inom Flextronics och Relacom. 
Ingenjör inom maskinteknik i grunden, med vidareutbildningar inom ekonomi, administration, 
HR, data, logistik, sälj, inköp, management m.m. 

Aktieinnehav i Polyplank: 3 040 (0) 

Henrik von Heijne, ledamot sedan 2013 

Född 1943. Tidigare ekonomichef för AB Rydgruppen och auktoriserad revisor vid Öhrling 
PWC i Kalmar. Undervisade tidigare i internationell revision med hållbarhetsredovisning vid 
Linnéuniversitet i Kalmar. 

Aktieinnehav i Polyplank: 55 (55) 

Ledande befattningshavare 

Bengt Nilsson, vd 

Född 1951. Tidigare ekonomichef inom Ljungdahls-koncernen, tidigare VD för Tvärskogs Trä 
AB (Rörvik Timber) och Unionskapital AB. Tidigare styrelseledamot i Polyplank under 1999-
2014. 

Aktieinnehav i Polyplank: 16 105 (11 105) 

Marina Abrahamsson, ekonomiansvarig 

Född 1971. Anställd sedan 2008.  

Aktieinnehav i Polyplank: 110 (110) 

 

Revisor 

Jörgen Lövgren 

Auktoriserad revisor, BDO Mälardalen AB. 

Född 1957. Revisor i bolaget sedan 2013. 
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Förvaltningsberättelse  

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för 
räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31. 

Verksamheten 

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

Säsongsvariationer 

Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna 
utjämnats. Onormala väderförhållanden kan påverka omsättningen. 

Marknaden 

Bolaget fokuserar på fem huvudsakliga affärsområden: 

 system till fastighetssektorn  

 profiler för andra applikationer 

 system för bullerreduktion 

 hylsplugg till pappersindustrin 

 paneler för inomhusbruk 

System till fastighetssektorn 

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem, t ex miljöhus, terrassavskiljare, 
avskärmningar, balkonger och loftgångar. Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats 
inom detta område.  

Konsekvent marknadsföring under många år har gett en position där kännedomen om bolagets 
systemprodukter har ökat. Sedan 2011 kombineras polyplankprofilerna med aluminiumprofiler i 
bolagets systemprodukter. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och att utveckla 
designen.  

Totalt omsatte affärsområdet 12,7 MSEK (11,5) under 2014, vilket motsvarar ca 32% av 
nettoomsättningen 

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

Profiler för andra applikationer 

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden. Bl a finns avtal 
avseende försäljning av källsorteringsskåp och miljöhus. 

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta affärsområde. 
Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder, främst i Nordamerika, men 
även i västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i 
t ex uteplatser. 
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System för bullerreduktion 

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

Hylsplugg till pappersindustrin 

Bolaget levererar idag hylsplugg, enligt avtal, till en stor koncern inom pappersindustrin. 
Hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar. Affärsområdet 
hylsplugg omsatte under året 7,7 MSEK (6,9) vilket motsvarar ca 19% av nettoomsättningen. 

Ambitionen är att fortsatt utveckla hylspluggarna för att ytterligare förstärka bolagets position 
som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.  

Paneler för inomhusbruk 

Det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB tillverkar paneler i MDF (Medium Density Fiberboard) för 
inomhusbruk. Skivan är en massiv spånskiva avsedd att klä väggar och tak med en snygg ytbehandlad 
panel. Den är lätt och snabb att applicera och ersätter till stor del gipsskivor samt tapeter och annan 
vägbeklädnad. Största volymerna exporteras till Norge men dess fördelar upptäcks mer och mer även i 
Sverige och volymerna förväntas öka. Fröseke tillverkar väggar och takpaneler i olika tjocklekar för att 
användas både för nyproduktion och reparationer och underhåll. 

Affärsområdet omsatte under året 15,4 MSEK.  

Mål och strategi 

System för fastighetsmarknaden är det affärsområde som bolagets ledning har satt som 
fokusområde avseende både personal och marknadsföringsinsatser. Grunden är att bolaget 
identifierat detta område som det med stor tillväxt- och lönsamhetpotential.  

Bolaget har utvecklat och kommer även i framtiden att utveckla produkter som med fördel kan 
ersätta t ex tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. I vissa applikationer kan materialet 
även ersätta betong och sten. 

Polyplank har målet att bli en av nordens största och ledande producent av materialkompositer 
baserade på återvunna termoplaster och organiska fibrer. Strategin är att, baserat på de 
egenutvecklade kompositerna, erbjuda konkurrenskraftiga och miljövänliga systemprodukter, 
främst riktade mot fastighetssektorn. 

Via medvetna satsningar och erfarenhet från branschen är bolaget marknadsledande vad gäller 
utvecklingen av polymerbaserade träkompositer. Bolagets typ av komposit är fortfarande relativt 
ny, men Bolaget ser en stor utvecklingspotential då liknande material i exempelvis USA har tagit 
stora marknadsandelar från bl a tryckimpregnerat och ädelträ och tillväxten i Europa ökar också. 

Bolaget ska bredda kundkretsen genom att fortsätta att utveckla produkter och system som är 
ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande t ex baserade på 
tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. Polyplank skall även verka för att reducera 
kundernas underhållskostnader. 

Polyplank kommer att utifrån sin strategi fortsätta att intensifiera exportförsäljningen och detta 
främst genom distributionssamarbeten och genom ett ökat samarbete med leverantörerna i syfte 
att bredda produktportföljen. Det första steget, som redan inletts är att bli ledande aktör i de 
övriga nordiska länderna och då med fokus på Norge och Danmark. Nästa steg kommer att vara 
de nordeuropeiska länderna där vi redan idag har en viss försäljning och fokus kommer att vara 
främst på Tyskland.  
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Hållbarhet genom återvinning 

Polyplank kommer även i framtiden att verka för ett hållbart samhälle genom att ta tillbaka och 
återanvända det egna materialet till nya produkter och att använda råvaror som redan varit ute i 
konsumentledet eller som faller från industrin. I sin produktion arbetar bolaget kontinuerligt med 
att reducera och förebygga miljöpåverkande faktorer. Styrelsen och ledningen är övertygade om 
att tiden nu kommit för dessa och stora möjligheter för bolaget i framtiden. 

Omsättning och resultat 

Finansiell femårsöversikt 

Belopp i MSEK 
Koncernen 

2014 
Jan-dec 

2013 
Jan-dec 

2012 
Jan-dec 

2011 
Jan-dec 

2010 
Jan-dec 

Nettoomsättning 40,0 42,1 29,6 32,1 26,3 

Rörelseresultat -11,0 -11,0 -1,9 -1,1 -8,6 

Resultat efter finansiella poster -13,8 -13,3 -3,3 -2,6 -9,7 

      

Immateriella anläggningstillgångar 1,3 0,6 0,2 0,4 0,7 

Materiella anläggningstillgångar 24,7 27,9 11,1 13,9 16,5 

Omsättningstillgångar  23,8 14,5 14,9 10,2 10,3 

Eget kapital 3,5 22,4 5,3 6,4 9,0 

Långfristiga skulder  1,8 6,8 3,2 0,5 1,4 

Kortfristiga skulder 44,4 28,9 17,7 17,7 17,2 

Balansomslutning 49,9 58,2 26,3 24,5 27,6 

      

Soliditet, % 7,1 38,5 20,0 26,1 32,6 

Skuldsättningsgrad, % 798,8 101,3 256,9 140,7 96,8 

      

Årets kassaflöde 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringar i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

 
2,9 

 
18,4 

 
0,4 

 
1,6 

 
1,6 

      

Antal anställda i genomsnitt 30 24 20 22 22 

Definitioner av nyckeltal 

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

Koncernen 

Nettoomsättningen för året uppgick till 40,0  MSEK (42,1). 

Rörelseresultatet för 2014 uppgick till -11,0 MSEK (-11,0).  

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13,8 MSEK (-13,3) 

Kraftigt minskade försäljningsinsatser pga vår tidigare VD:s sjukdom och bortfall av en stor 
kunds förväntade inköp har påverkat såväl omsättning som resultat. 

Dotterbolaget Fröseke Panel AB drabbades av att dess tidigare störste återförsäljarkund i Norge, 
Fjordals, såldes till RBI Group AS. Fjordals fick direktiv från sina ägare under senvåren att 
minimera sina lager inför en försäljning. Bolaget fick denna information i juli 2014.  Leveranserna 
har från och med september åter kommit igång efter att ett nytt avtal ingåtts med RBI´s nya 
dotterbolag Gulv och Panel AS där Fjordals tidigare verksamhet nu ingår. Uteblivna leveranser, 
vilka var kontrakterade redan i november 2013, orsakar en förlust för Fröseke Panel AB.  
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Genom vårt effektiviserings- och kostnadsbesparingsprogram, som sjösattes under hösten 2014 
och kontinuerligt arbetas med, kommer vi att kunna förbättra vårt resultat innevarande år. 

Moderbolaget 

Nettoomsättningen för året uppgick till 24,2 MSEK (40,1). Moderbolaget minskade omsättning 
beror på att bolaget 2013 hade ett distributionsavtal avseende de paneler som numera säljs av 
dotterbolaget Fröseke Panel AB. 

Rörelseresultatet för 2014 uppgick till -6,5 MSEK (-7,7).  

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8,8 MSEK (-11,3) 

Investeringar  

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick under året till 2,9 MSEK 
(18,4). Dessa avser i huvudsak förvärvet av Repoc AB samt utveckling av portabla solfångare i 
samarbete med bla Repoc AB. 

Kapitalstruktur och finansiell ställning 

Koncernen 

Balansomslutningen uppgick vid årets slut till 49,9 MSEK (58,2). De materiella 
anläggningstillgångarna uppgick till 24,7 MSEK (27,9) och övriga anläggningstillgångar uppgick 
till 1,3 MSEK (0,6). Koncernens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 3,5 MSEK (22,4). 
Soliditeten uppgick till 7% (39%). 

Likvida medel uppgick per den 31 december 2014 till 0,8 MSEK (0,1). Skuldsättningsgraden 
uppgick till 8,0 per 2014-12-31 (1,0). 

Moderbolaget 

Moderbolagets balansomslutning uppgick vid årets slut till 40,8 MSEK (54,5). De materiella 
anläggningstillgångarna uppgick till 5,5 MSEK (8,0) och övriga anläggningstillgångar uppgick till 
0,7 MSEK (0,3). Bolagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 4,0 MSEK (21,7). Soliditeten 
uppgick till 10% (40%). 

Likvida medel uppgick per den 31 december 2014 till 0,0 MSEK (0,0). Skuldsättningsgraden 
uppgick till 6,5 per 2014-12-31 (1,0). 

Likviditet och soliditet 

Bolaget redovisar vid årsskiftet en soliditet uppgående till 7% (39%) vid räkenskapsårets utgång. 

Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens likviditet och finansiella resurser. I samband med 
årsredovisningens upprättande har styrelsen att särskilt bedöma denna fråga ur ett 
tolvmånadersperspektiv (frågan om fortsatt drift, going concern). 

Koncernen har en alltför stor skuldsättning och för höga kostnader i förhållande till nuvarande 
omsättning. Styrelsen beslutade den 14 april 2015 att ansöka om en företagsrekonstruktion i 
Polyplank AB (publ) samt i dotterbolaget Fröseke Panel AB. Respektive tingsrätter i Kalmar och 
Växjö fattade beslut om att godkänna ansökan den 24 och den 25 april för Polyplank AB och 
dotterbolaget Fröseke Panel AB. Vid de efterföljande borgenärssammanträdena den 7 respektive 
den 11 maj beslöt Tingsrätterna att fortsätta rekonstruktionen. Bedömd erforderlig finansiering 
under rekonstruktionstiden har erhållits. 
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Som en del i rekonstruktionsarbetet kommer en kontrollbalansräkning att upprättas och 
föreläggas vid en extra stämma. Vidare kommer bolaget att föreslå en nyemission, som kommer 
att genomföras, för att säkerställa det långsiktiga finansieringsbehovet. 

Ett samarbete med Prioritet Finans har inletts. De har övertagit koncernens hela factoringbehov 
och ytterligare samarbete inom finansiering med Prioritet är möjligt för framtiden. 

Efter verksamhetsårets utgång har huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB lånat koncernen 0,8 
MSEK.  

Styrelsen bedömer att driften under innevarande verksamhetsår är säkrad genom ovanstående 
åtgärder. 

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  

Polyplank AB (publ) har genomfört en företrädesemission under första kvartalet 2014. 
Emissionen tecknades till 100 procent, varav cirka 64 procent med företrädesrätt och cirka 35 
procent utan företrädesrätt. Totalt emitterades av 766 270 aktier till totalt 1 149 405.  

Styrelsen har bemyndigande från årsstämman att besluta om nyemission av aktier och/eller 
konvertibla skuldebrev. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna 
ökas med sammanlagt högst 20 % genom utgivande av högst 20 % nya aktier.  

Personal 

Medelantalet anställda i koncernen under året uppgick till 30 (19). Koncernen hade per den 31 
december 30 anställda, varav 4 kvinnor och 26 män. 

För att Polyplank skall uppnå en god utveckling är bolaget beroende av att kunna behålla befintlig 
personal och att 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 30 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 2014 
framgår av noten 2. 
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Samarbeten och avtal 

Polyplank har avtal med en stor koncern gällande leveranser och rekonditionering av hylsplugg.  

Polyplank AB (publ) och San Sac AB har ett samarbete avseende försäljning av i första hand 
källsorteringsskåp och miljöhus. San Sac AB är marknadsledande inom utrustning för 
källsortering och avfallshantering. Företaget utvecklar och låter tillverka, i samarbete med ett stort 
antal underleverantörer, produkter som tillsammans utgör San Sacs produktportfölj. 

I september 2013 beslutades att förvärva Fröseke Panel AB, som därmed blev ett helägt 
dotterbolag till Polyplank. Fröseke tillverkar ett egenutvecklat panelsystem, Svanepanel. 
Panelsystemet säljs via byggmarknader och direkt till byggföretag. Norge är i dagsläget den största 
marknaden. Bolagen kan få synergifördelar genom att samarbeta på de nordiska 
byggmarknaderna, när det gäller logistik, försäljning och marknadsföring. Båda bolagen verkar 
mot samma typ av kunder, men med olika typer av produkter.  

Bolaget har ej ingått några väsentliga avtal som får verkan eller ändras eller upphör att gälla om 
kontrollen över bolaget förändras som följd av ett offentligt uppköpserbjudande. 

Framtidsutsikter  

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

Företagets fokus är försäljning av systemprodukter till privata, kommunala och statliga 
fastighetsägare och fastighetsförvaltare, bullerreduktion, kanalisationer samt hylsplugg till 
pappersindustrin. Nästa steg är att öka marknadsinsatserna i Norden och på den nordeuropeiska 
marknaden. Detta huvudsakligen genom att inleda flera distributionssamarbeten, men även 
genom samarbeten med leverantörer i syfte att bredda produktportföljen. 

Forskning och utveckling 

Polyplank AB är ett Cleantech företag som utvecklat ett unikt material, där målet har varit att 
skapa ett material som i sig enkelt är återanvändningsbart och samtidigt i applikationer, ur ett 
livscykelperspektiv, ger minsta möjliga miljöpåverkan. Utvecklingen mot att ytterligare förfina 
bolagets process, produkter och system rörande ekonomi och miljöprestanda pågår kontinuerligt 
och bolaget deltar i ett antal utvecklingsprojekt med bl a Linköpings Universitet. Bolaget 
bedömer utifrån preliminära beräkningar att pågående noggrant valda utvecklingsprojekt har 
stora potentialer. 

Bolaget fortsätter att, med hjälp av experter, utveckla och effektivisera produktionsprocesserna, 
bearbetningen av råvarorna samt att utveckla funktionell och estetisk design för att bli mer 
konkurrenskraftigt på marknaden.  

Miljöpåverkan 

Polyplank AB (publ) och dotterbolaget OFK Plast AB bedriver verksamhet som är 
anmälningspliktig enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser tillverkning av plastprodukter. Den 
anmälningspliktiga produktionen motsvarar i allt väsentligt hela bolagens nettoomsättning.  

Resurshushållning 

Polyplank AB verkar för en hållbar utveckling och att minimera belastningen på miljön. 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 genom att kvarna 
produkterna till råvara i nya produkter i ett reellt kretslopp. 
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Tillverkningsprocessen genererar produktionsspill vid start och avbrott. Produktionsspillet  
kvarnas och 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 2014 valdes Leif Jilkén, Henrik von Heijne och Ulf Ramström till ordinarie 
styrelseledamöter. Ordförande är Leif Jilkén.  

Styrelsen har under året genomfört 18 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har upprättat en 
arbetsordning, som reglerar styrelsens arbete avseende arbetsfördelningen och ekonomisk 
rapportering, i enlighet med Aktiebolagslagen, 8 kap. §46a, 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 kommer att till ordinarie årsstämma lägga fram förslag till styrelse samt 
valberedning. 

Väsentliga händelser under 2014 och efter räkenskapsårets utgång 

Avtal gällande leverans och rekonditionering av hylsplugg har förlängts med ytterligare två år. 

Förhandlingar med tidigare ägarna till Fjordals i Norge, Dansk Traelass AS, har skett och en tvist 
kan inte uteslutas. Bolaget bedömer att avsatta reserver för ändamålet är tillräckliga. 

Vid en extra stämma i december beslutades om en nedsättning av aktiens kvotvärde för att 
återställa det registrerade aktiekapitalet. 

Respektive tingsrätter i Kalmar och Växjö fattade beslut om att godkänna ansökan om 
rekonstruktion den 24 och den 25 april för Polyplank AB och dotterbolaget Fröseke Panel AB. 
Vid de efterföljande borgenärssammanträdena den 7 respektive den 11 maj beslöt Tingsrätterna 
att fortsätta rekonstruktionen. Bedömd erforderlig finansiering under rekonstruktionstiden har 
erhållits. 

Som en del i rekonstruktionsarbetet har en kontrollbalansräkning upprättas och kommer 
föreläggas vid en extra stämma. Vidare kommer bolaget att föreslå en nyemission, som 
genomförs, för att säkerställa det långsiktiga finansieringsbehovet. 

Ett samarbete med Prioritet Finans har inletts. De har övertagit koncernens hela factoringbehov 
och ytterligare samarbete inom finansiering med Prioritet är möjligt för framtiden. 

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 med hänsyn till vikt. 
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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 unikt material med intressanta materialegenskaper och har därför en god ställning 
på marknaden. Dock finns konkurrens främst inom beachplank. 

Polyplank arbetar för att öka antalet kunder både inom privat och offentlig sektor. Bolaget bedömer att 
riskerna minskar tack vare ökad acceptans för bolagets produkter och ökat antal återkommande kunder. 

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. En ökad satsning på utbildning 
kommer också att ske. 

Bolagets lokaler i Färjestaden erbjuder personalen en god arbetsmiljö. 

Finansiella risker 

Polyplanks finansiella risker beskrivs i not 29 och kan sammanfattas i de rubriker som finns i denna not: 
Marknadsrisk, Kreditrisk, Likviditets- och kassaflödesrisk. 

Aktiekapital och ägarstruktur 

Aktiekapitalet uppgick per 2014-12-31 till 2 874 KSEK fördelat på 1 149 405 aktier med ett kvotvärde om 
2,5 kronor per aktie. 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 en aktieägare vars aktieinnehav representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i 
bolaget, Stångåkonsult i Kalmar HB. Ytterligare information om bolagets ägarstruktur framgår av sidan 4. 

Förslag till disposition av bolagets resultat 

Till bolagsstämmans behandling (belopp i SEK)   

Överkursfond 35 230 561 
Balanserad förlust -22 881 169 
Årets förlust -12 674 899 

Summa -325 507 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår -325 507 kronor överförs i ny räkning varav 
35 230 561 kronor överförs till överkursfond. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt 
hänvisas till efterföljande finansiella rapporter med tillhörande tilläggsupplysningar och 
bokslutskommentarer. 
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Rapport över totalresultatet för koncernen 

(KSEK) Not   

2014 2013 
    

Nettoomsättning 1 40 046 42 148 
Övriga intäkter  33 131 

  40 079 42 279 
    
Råvaror och förnödenheter  -19 110 -27 623 
Övriga externa kostnader 3,4 -12 115 -10 941 
Personalkostnader 2 -14 498 -10 282 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

6,7,8, 
9,10,11 

 
-5 405 

 
-4 127 

Övriga rörelsekostnader   -301 

Rörelseresultat  -11 049 -10 995 
    
    
Finansiella intäkter 5 6 15 
Finansiella kostnader 5 -2 767 -2 387 

Finansnetto  -2 761 -2 372 
    

Resultat före skatt  -13 810 -13 367 
    
Uppskjuten skatt 28  81 

Årets resultat  -13 810 -13 286 
    
Övrigt totalresultat    
Poster som inte ska återföras via resultaträkningen    
Omvärdering fastighet 8 -16 1 473 

 
Årets totalresultat 

  
-13 826 

 
-11 813 

    
Årets resultat hänförlig till: 
Moderbolagets aktieägare 

  
-13 826 

 
-13 286 

 
Årets totalresultat hänförlig till: 
Moderbolagets aktieägare 

 
 

18 

 
 

-13 826 

 
 

-11 813 
    
Resultat per aktie (SEK), före utspädning, utestående 
aktier 

 
19 

 
-12,03 

 
-34,69 

Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning, 
beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier 

 
19 

 
-13,68 

 
-40,88 

    
    
    
    
    
    
Polyplank AB (publ) har under 2014 genomfört en emission     
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Rapport över finansiell ställning för koncernen 

 (KSEK) Not   
2014-12-31 2013-12-31 

Tillgångar    
    
Tecknat men ej inbetalt belopp pågående 
nyemission 

  
 

 
15 262 

    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utveckling mm  6 1 310 537 
Patent, licenser och varumärken 7  73 

S:a immateriella anläggningstillgångar  1 310 610 
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 8 2 250 2 250 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 21 226 23 409 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10   388   496 
Inventarier, verktyg och installationer 11 841 1 703 

S:a materiella anläggningstillgångar  24 705 27 858 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i andra företag 12  22 

S:a finansiella ansläggningstillgångar   22 
    
Summa anläggningstillgångar  26 015 28 490 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager 14 5 970 5 893 
Kundfordringar 16 6 730 6 100 
Aktuell skattefordran  222 213 
Övriga fordringar 15 9 169 1 419 
Förutbetalda kostn och uppl intäkter 17 979 783 
Likvida medel  777 70 

    
Summa omsättningstillgångar  23 847 14 478 
    
Summa tillgångar  49 862 58 230 
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(KSEK) Not   
2014-12-31 2013-12-31 

Eget kapital     
Aktiekapital (1 149 405 aktier, fg år 383 135) 18 2 874 9 578 
Pågående emission aktiekapital   19 157 
Övrigt tillskjutet kapital  37 319 41 800 
Övriga reserver  1 457 1 473 
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat  -38 133 -49 584 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  3 517 22 424 
    
Skulder    
Långfristiga räntebärande skulder 20,22 1 866 6 832 
Uppskjuten skatteskuld 28 57 57 

S:a långfristiga skulder  1 923 6 889 
    
Kortfristiga räntebärande skulder 20,21,22 26 229 15 889 
Leverantörsskulder  10 519 8 052 
Övriga kortfristiga skulder 15,24 2 411 1 517 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Avsättningar 

25 4 923 
340 

3 119 
340 

S:a kortfristiga skulder  44 422 28 917 
    

Summa skulder  46 345 35 806 
    

Summa eget kapital och skulder  49 862 58 230 

    
Ställda säkerheter 26 28 909 13 871 
    

Eventualförpliktelser 26 - - 
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital 

  Hänförligt till Moderföretagets 
aktieägare  

      

Belopp i KSEK Aktiekapita
l 

Övrigt 
 tillskjutet 

kapital 

Övriga  
reserver 

Balanserat 
resultat inkl  

årets 
resultat 

Summa 
eget kapital 

Ingående eget kapital 1 januari 2013 8 003 33 563  -36 298 5 268 

Årets resultat - -  -13 286 -13 286 

Övrigt totalresultat - - 1 473 - 1 473 

Summa totalresultat 8 003 33 563 1 473 -49 584 -6 545 

      

Transaktioner med ägare      

Aktieägartillskott  1 000   1 000 

Nyemission 1 575 2 835 - - 4 410 

Pågående nyemission 19 157 5 747   24 904 

Emissionskostnader - -1 386 - - -1 386 

Summa tillskott från och 
värdeöverföring till 
Aktieägare redovisat direkt i eget 
kapital 

 
20 732 

 
8 237 

 
0 

 
0 

 
28 969 

      

Utgående eget kapital 31 december 
2013 

28 735 41 800 1 473 -49 584 22 424 

      

Ingående eget kapital 1 januari 2014 28 735 41 800 1 473 -49 584 22 424 

Årets resultat - -  -13 810 -13 810 

Övrigt totalresultat - - -16  -16 

Summa totalresultat 28 735 41 800 1 457 -63 394 8 598 

      

Transaktioner med ägare      

Emissionskostnader - -4 481 - - -4 481 

Förlust försäljning av egna aktier    -600 -600 

Nedskrivning av aktiekapitalet -25 861   25 861  

Summa tillskott från och 
värdeöverföring till 
Aktieägare redovisat direkt i eget 
kapital 

 
-25 861 

 
-4 481 

  
26 461 

 
-5 081 

      

Utgående eget kapital 31 december 
2014 

2 874 37 319 1 457 -38 133 3 517 

 

Övriga reserver utgörs av fond för verkligt värde avseende fastighet som omvärderas till verkligt värde.



Årsredovisning 2014 Polyplank AB (publ)  19 

 

Moderbolagets resultaträkning 

(KSEK) Not   

2014 2013 
    

Nettoomsättning 1 24 223 40 125 
Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga varor och pågående arbete för annans 
räkning 

  
 

-1 357 

 
 

-872 
Aktiverat arbete för egen räkning  603 155 
Övriga intäkter  2 133 

  23 471 39 541 
    
Råvaror och förnödenheter  -12 590 -27 927 
Övriga externa kostnader 3,4 -6 261 -8 648 
Personalkostnader 2 -8 339 -7 916 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

6,7,8,9,10,
11 

 
-2 821 

 
-2 759 

Övriga rörelsekostnader    

Rörelseresultat  -6 540 -7 709 
    
Nedskrivning aktier i dotterbolag 13 -400 -1 515 
Finansiella intäkter  5 6 15 
Finansiella kostnader  5 - 2 241 - 2 132 

Finansnetto  -2 635 -3 632 
    

Resultat efter finansiella poster  -9 175 -11 341 
    
Bokslutsdispositioner    
Lämnade koncernbidrag  -3 500 -1 500 

Resultat före skatt  -12 675 -12 841 
    
Skatt 28   

Årets resultat  -12 675 -12 841 
    
    
    
Årets resultat överensstämmer med summa 
totalresultatet. 
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Moderbolagets Balansräkning 

 (KSEK) Not   
2014-12-31 2013-12-31 

Tillgångar    
    
Tecknat ej inbetalt pågående nyemission   15 262 
    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utveckling mm  6 743 280 
Patent, licenser och varumärken 7   

S:a immateriella anläggningstillgångar  743 280 
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 8 2 266 2 255 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 2 094 3 675 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 388 496 
Inventarier, verktyg och installationer 11 739 1 574 

S:a materiella anläggningstillgångar  5 487 8 000 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 13 5 440 4 970 

S:a finansiella anläggningstillgångar  5 440 4 970 
    
Summa anläggningstillgångar  11 670 13 250 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager  14 2 577 3 807 
Kundfordringar 16 6 559 6 086 
Fordringar hos koncernföretag  18 997 14 963 
Aktuell skattefordran  147 147 
Övriga kortfristiga fordringar 15 428 485 
Förutbetalda kostn och uppl intäkter 17 409 532 
Likvida medel  4 1 

    
Summa omsättningstillgångar  29 121 26 021 
    
Summa tillgångar  40 791 54 533 
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(KSEK) Not   
2014-12-31 2013-12-31 

 
Bundet egetkapital 

   

Aktiekapital (1 149 405 aktier, fg år 383 135) 18 2 874 9 578 
Pågående emission    19 157 
Uppskrivningsfond  1 419 1 478 

Summa aktiekapital och reserver  4 293 30 213 
 
Ansamlad förlust 

   

Överkursfond  35 231 39 712 
Balanserad förlust  -22 882 -35 361 
Lämnat koncernbidrag    
Årets förlust  -12 675 -12 841 

Summa ansamlad förlust  -326 -8 490 
    
Summa eget kapital  3 967 21 723 
    
Avsättningar    
Garantier  340 340 

Summa avsättningar  340 340 
    
Skulder    
Långfristiga räntebärande skulder 20,22 997 1 418 
Konvertibla lån 20  4 929 

Summa långfristiga skulder  997 6 347 
    
Konvertibla lån 20 4 929  
Kortfristiga räntebärande skulder 21,22 19 824 14 873 
Leverantörsskulder  5 520 7 619 
Skulder till koncernföretag  399 61 
Övriga kortfristiga skulder 15,24 1 958 1 321 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 2 857 2 249 

Summa kortfristiga skulder  35 487 26 123 
    
Summa eget kapital och skulder  40 791 54 533 
    
Ställda säkerheter 26 23 909 13 786 
    
Ansvarsförbindelser    
Generell borgen för dotterbolagets skulder till 
kreditinstitut och dotterbolagets hyresskulder 

 
26 

 
192 

 
154 
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Moderbolagets egetkapitalräkning 

        

Belopp i KSEK Not Aktie- 
kapital 

Uppskriv
- nings-

fond 

Överkurs 
fond 

Balanser
at 

resultat 

Årets 
resultat 

Totalt 

Ingående eget kapital 1 januari 
2013 

 8 003  32 564 -33 820 -2 541 4 206 

Årets resultat  -  -  -12 841 -12 841 

Resultatdisposition enligt beslut vid 
årsstämma 

 -  - -2 541 2 541 - 

Ökning uppskrivningsfond 8 - 1 478 - -  1 478 

Övrigt totalresultat  -  - - - - 

Summa totalresultat  8 003 1 478 32 564 -36 361 -12 841 -7 157 

        

Transaktioner med aktieägarna        

Nyemission  1 575  2 835 - - 4 410 

Pågående nyemission  19 157  5 747   24 904 

Emissionskostnader  -  -1 434 - - -1 434 

Aktieägartillskott  -  - 1 000 - 1 000 

Summa tillskott från och 
värdeöverföring till Aktieägare 
redovisat direkt i eget kapital 

  
20 732 

  
7 148 

 
1 000 

 
- 

 
28 880 

        

Utgående eget kapital 31 
december 2013 

 28 735 1 478 39 712 -35 361 -12 841 21 723 

        

        

Ingående eget kapital 1 januari 
2014 

 28 735 1 478 39 712 -35 361 -12 841 21 723 

Årets resultat  -  -  -12 675 -12 675 

Resultatdisposition enligt beslut vid 
årsstämma 

    -12 841 12 841  

Nedskrivning uppskrivningsfond 8  -59  59   

Summa totalresultat  28 735 1 419 39 712 -48 143 -12 675 8 448 

        

Transaktioner med aktieägarna        

Emissionskostnader  - - -4 481 - - -4 481 

Förlust försäljning av egna aktier     -600  -600 

Nedskrivning av aktiekapitalet  -25 861   25 861   

Summa tillskott från och 
värdeöverföring till Aktieägare, 
redovisat direkt i eget kapital 

  
 

-25 861 

  
 

-4 481 

 
 

25 261 

 
 

- 

 
 

-5 081 

Utgående eget kapital  
31 december 2014 

  
2 874 

 
1 419 

 
35 231 

 
-22 882 

 
-12 675 

 
3 967 
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Koncernens rapport över kassaflöden / Moderbolagets 

kassaflödesanalys 

(KSEK) Not 
 

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
2014 2013 2014 2013 

Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat   -6 540 -7 709 -11 049 -10 995 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

 
27 

 
2 821 

 
3 059 

 
5 405 

 
4 427 

   -3 719 -4 650 -5 644 -6 568 
      

Erhållen ränta 5 6 15 6 15 
Erlagd ränta 5 -2 101 -2 296 -2 627 -2 551 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital  

  
 

-5 814 

 
 

-6 931 

 
 

-8 265 

 
 

-9 104 
 
Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 

     

Ökning/minskning varulager  1 230 1013 -77 10 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
fordringar 

  
-8 227 

 
-14 733 

 
-8 585 

 
3 501 

Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder 

  
-1 728 

 
4 985 

 
3 591 

 
-11 560 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

  
-14 539 

 
-15 666 

 
-13 336 

 
-17 153 

      
Investeringsverksamheten       
Investeringar i immateriella  
anläggningstillgångar 

 
6 

 
-618 

 
-240 

 
-618 

 
-497 

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 

 
8,9 

 
-152 

 
-818 

 
-1 501 

 
-897 

Investeringar i finansiella 
anläggningstillgångar 

 
12,13 

 
 

 
-175 

 
7 

 
 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

  
-770 

 
-1 233 

 
-2 112 

 
-1 394 

       
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  10 781  10 781  
Erhållet aktieägartillskott   1 000  1 000 
Förändring checkräkningskredit 21 -158 97 141 99 
Förändring factoringkredit 22 261 -735 261 -735 
Upptagna lån 20,22 12 926 19 990 14 013 21 492 
Amortering av lån 22 -8 498 -3 454 -9 041 -3 367 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

  
15 312 

 
16 898 

 
16 155 

 
18 489 

       
Årets kassaflöde  3 -1 707 -58 
Likvida medel vid årets början  1 2 70 128 
Likvida medel vid årets slut  4 1 777 70 
      
Likvida medel består av       
Kassa och bank  4 1 777 70 
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Noter  

Koncernens redovisningsvaluta och funktionella valuta är svenska kronor. Beloppen presenteras i KSEK om inget 
annat anges. 

Redovisningsprinciper 

Koncernen är upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), godkända av 
EG-kommissionen för tillämpning inom EU samt RFR 1.2 Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner. 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. 

Nya och ändrade redovisningsprinciper  

De standarder och uttalanden som koncernen tillämpar för första gången under 2014 är IFRS 10 
Koncernredovisning och IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag. IFRS 10 innehåller 
en ny modell för bedömning av huruvida bestämmande inflytande föreligger eller inte. 
Implementeringen av standarden har inte medfört någon ändring i vilka bolag som konsolideras i 
koncernen. 

Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och 

som inte har tillämpats i förtid. 

Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som inleds efter den 1 
januari 2015 eller senare och har inte tillämpats vid upprättade av denna finansiella rapport. Inga 
av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag 
för de som följer nedan: 

IFRS 9 Finansiella Instrument  

IFRS 9 Finansiella instrument hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella 
tillgångar och skulder. Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014 och ersätter de 
delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. Standarden 
behåller men förenklar värderingsmodellerna och innehåller tre värderingskategorier för 
finansiella tillgångar: upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över totalresultatet och verkligt 
värde över resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificerats utgår från företagets 
affärsmodell och instrumentets karaktäristika. Standarden ändrar grunden för beräkning av 
kreditförlustreserv från en modell som bygger på inträffade förluster till en modell som basers på 
förväntade förluster. För finansiella skulder ändras inget avseende klassificering och värdering 
förutom vad gäller skulder värderade till verkligt värde över resultaträkningen. Värdeförändringar 
avseende förändringar i egen kreditrisk ska enligt IFRS 9 redovisas i övrigt totalresultat. 
Standarden medför även förändring i kraven kring säkringsredovisning och dokumentationen 
som krävs.  IFRS är planerad att träda ikraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018. 
IFRS 9 har inte godkänts av EU för tillämpning, därför kan IFRS 9 i nuvarande utformning inte 
förtidstillämpas. 

IFRS 15 Revenue from contracts with customers 

IFRS 15 Revenue from contracts with customer reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. 
IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal samt tillhörande IFRIC och SIC. 
IFRS 15 har en samlad modell för intäktsredovisning med fokus på kontroll snarare än risker och 
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förmåner. Intäkten ska redovisas när kunden erhåller kontroll över den sålda varan eller tjänsten 
och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. Standarden medför 
utökad upplysningsplikt som medför att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, 
osäkerheter kopplade till intäktsredovisning mm ska lämnas. IFRS 15 träder i kraft den 1 januari 
2017 och förtida tillämplig är tillåten. Standarden är dock ännu inte antagen av EU. Koncernen 
har ännu inte utvärderat effekterna av tillämpningen av standarden. 

IFRIC 21 Avgifter 

Tolkningen tydliggör när en skuld för avgifter ska redovisas och påverkar koncernen genom att 
fastighetsskatter skuldförs för de fastigheter som ägs av koncernen vid ingången av kalenderåret. 
Koncernen kommer dock fortsättningsvis periodisera kostnaden linjärt över räkenskapsåret. 

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon 
väsentlig inverkan på koncernen. 

Koncernredovisning 

Koncernredovisningen är upprättad enligt IFRS och omfattar Polyplank AB med de helägda 
dotterföretagen OFK Plast AB, org nr 556062-0329 med säte i Karlskoga, Fröseke i Småland 
Förvaltning AB, org nr 556609-2879, med säte i Uppvidinge, Polyplanet AB, org nr 556801-6355 
samt Repoc AB, org nr 556497-5984, båda med säte i Mörbylånga. Dotterbolagen inkluderas i 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till 
koncernen. Bestämmande inflytande innebär, enligt IFRS 10, att moderbolaget är exponerat för 
rörlig avkastning från sitt engagemang och kan påverka avkastningen med hjälp av sitt inflytande 
över företaget. Koncernbolagen tas med i koncernredovisningen från och med den tidpunkt då 
det bestämmande inflytandet överförs till koncernen och ingår i koncernen till och med den dag 
då det bestämmande inflytandet upphör. 

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. 

Av moderföretagets totala inköp och försäljning avser 2 116 KSEK av inköpen och 1 220 KSEK 
av försäljningen dotterföretagen. 

Viktiga uppskattningar och bedömningar 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga 
uppskattningar för redovisningsändamål. Det krävs därför att ledningen gör vissa uppskattningar 
och bedömningar, dessa utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra 
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande 
förhållanden. De uppskattningar för redovisningen som blir följden av dessa kommer sällan att 
motsvara det verkliga resultatet. 

De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden 
där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen beskrivs 
nedan.  

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet skrivs av linjärt 
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över bedömd nyttjandeperiod till bedömt restvärde. Restvärde och nyttjande period prövas vid 
varje bokslutstillfälle och justeras vid nya bedömningar. Vid bedömande av restvärde och 
nyttjande period baseras dessa på bolagets historiska erfarenhet, teknisk expertis samt rimliga 
antaganden om framtida händelser. 

Koncernens fastighet redovisas till verkligt värde med justering på grund av omvärdering enligt 
omvärderingsmetoden. Det verkliga värdet baseras på värdering utförd av oberoende extern 
värderingsman. Justeringen av det omvärderade värdet redovisas under eget kapital under övriga 
reserver. 

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 

Styrelsen har av försiktighetsskäl valt att inte redovisa någon uppskjuten skattefordran hänförlig 
till underskottsavdrag. 

Intäkter 

Vid tillämpning av successiv vinstavräkning görs en bedömning av de totala kostnaderna för 
projektet vilka kan komma att avvika från det slutliga utfallet. 

Tillämpade redovisningsprinciper 

Intäktsredovisning 

Intäkter härrör från försäljning av varor samt utförande av tjänster. Värdering av pågående 
projekt görs enligt successiv vinstavräkning för både löpande räkningsuppdrag samt 
fastprisuppdrag. Detta innebär att intäkterna redovisas i takt med projektens färdigställande. 
Färdigställandegranden fastställs såsom förhållandet mellan nedlagda kostnader i projektet och 
bedömda totala kostnader vid färdigställandet. Risk kan finnas att det slutliga resultatet komma 
att avvika från det successiva upparbetade resultatet. En befarad förlust redovisas som en kostnad 
omedelbart om det är sannolikt att de totala utgifterna kommer överstiga de totala inkomsterna. 

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.  

Ränteinkomster periodiseras med hänsyn till utestående fordran och tillämplig räntesats. 

Finansiella intäkter och kostnader 

Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel.  

Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas enligt effektivräntemetoden (se nedan). 
Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att erhålla utdelning fastställts. Resultatet från avyttring 
av ett finansiellt instrument redovisas då de risker och fördelar som är förknippade med ägandet 
av instrumentet överförts till köparen och koncernen inte längre har kontroll över instrumentet. 

Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, effekten av upplösning av 
nuvärdesberäkning av avsättningar, nedskrivning av finansiella tillgångar som redovisas i årets 
resultat. Låneutgifter redovisas i resultatet med tillämpning av effektivräntemetoden utom till den 
del de är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en 
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betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning, i vilket fall de ingår 
i tillgångarnas anskaffningsvärde. 

Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.  

Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna 
under ett finansiellt instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens 
redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av 
avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra över- och 
underkurser. 

Leasing 

Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiella- eller operationella och 
dessa redovisas i enlighet med IFRS enligt de regler som gäller för respektive klassificering. 
Operationella leasingavtal innebär att leasingavgifter som erläggs kostnadsförs systematiskt över 
leasingperioden medans finansiella leasingavtal redovisas som tillgång i koncernens balansräkning. 
Koncernen har inga finansiellt leasade tillgångar. 

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. 

Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar 

Kortfristiga ersättningar till anställda såsom lön, betald semester, betald sjukfrånvaro, bonus etc 
beräknas utan diskontering och kostnadsförs i den period när de relaterade tjänsterna erhålls. En 
avsättning för beräknade bonusbetalningar redovisas när koncernen har en rättslig eller informell 
förpliktelse att göras sådana betalningar till följd av att tjänsterna ifråga har erhållits från de 
anställda och avsättning kan beräknas på tillförlitligt sätt. 

Ersättningar efter avslutad anställning 

Inom koncernen finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Med avgiftsbestämda 
pensionsplaner avses att koncernen betalar avgifter till en separat juridisk enhet och 
värdeförändringsriskerna fram till dess att medlen utbetalas faller på den anställde. Koncernen 
har således inga ytterligare förpliktelser efter det att avgifterna är betalda. Pensionskostnaderna 
för avgiftsbestämda pensionsplaner belastar resultatet i takt med att de anställda utför sina 
tjänster. Förpliktelserna beräknas utan diskontering då betalningar för samtliga planer förfaller 
inom 12 månader. 

Ersättningar vid uppsägning 

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställd sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då 
en anställd accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot ersättning. Koncernen 
redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en 
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detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättning vid uppsägning 
som är resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra en frivillig avgång från anställning.  

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 
till 11. Komponentavskrivning tillämpas ej. 

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov. 

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. 

Byggnader 

I koncernen redovisas byggnader till verkligt värde genom tillämpning av omvärderingsmetoden. 
Omvärderingsmetoden innebär att en tillgång värderas till omvärderat belopp och att 
omvärderingen redovisas som reserv i eget kapital i balansräkningen. Omvärderingen enligt 
omvärderingsmetoden redovisas i rapport över totalresultatet. Minskning av reserver av tidigare 
ökning, redovisas i rapport över totalresultatet medan andra minskningar resultatförs. Värdering 
av fastigheter görs av oberoende värderingsman. 

Immateriella anläggningstillgångar 

Internt upparbetade immateriella tillgångar – utgifter för forskning och utveckling 

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

Patent och varumärken 

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.  

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 rapport över finansiell ställning redovisas utnyttjad 
checkräkningskredit som upplåning bland Kortfristiga skulder. 
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Finansiella instrument 

Allmänna principer 

Köp och försäljningar av tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen, dvs den dag då 
Koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången eller skulden. Koncernen klassificerar sina 
finansiella instrument i kategorierna Verkligt värde via resultaträkningen, Finansiella instrument 
som kan säljas, Lånefordringar och kundfordringar samt Finansiella skulder värderade till 
upplupet anskaffningsvärde. 

Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen 

Denna klass av finansiella instrument utgörs av finansiella tillgångar som innehas för handel samt 
av derivat. En finansiell tillgång klassas i denna kategori om den förvärvats huvudsakligen i syfte 
att säljas inom kort. Polyplank har inte haft några finansiella tillgångar hänförda till denna klass 
under räkenskapsåret. 

Finansiella instrument som kan säljas 

I denna klass återfinns finansiella tillgångar som kan säljas och som inte är derivat. Finansiella 
instrument i denna kategori värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i övrigt 
totalresultat. Polyplank har inte haft några finansiella tillgångar hänförda till denna klass under 
räkenskapsåret. 

Lånefordringar och kundfordringar 

Lånefordringar och kundfordringar har fastställda betalningar och innehas utan handelssyfte. De 
ingår i omsättningstillgångar eftersom de har förfallodag inom 12 månader efter balansdagen. 
Lånefordringar och kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till 
upplupet anskaffningsvärde, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 
Kundfordringarnas förväntade löptid är kort och värdet redovisas till nominellt belopp utan 
diskontering. En reserv för värdeminskning görs när det finns objektiva bevis för att koncernen 
inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna. Reservens storlek utgörs av skillnaden 
mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda kassaflöden. En nedskrivning av 
kundfordringar och lånefordringar redovisas i resultaträkningen som en övrig extern kostnad. 

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 

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. 

Låneskulder klassificeras som regel som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig 
rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen. Eventuella 
lånekostnader redovisas i resultaträkningen i den period till vilken de hänför sig. 

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Redovisat värde för 
leverantörsskulder förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom denna post är kortfristig. 

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. 
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Segmentrapportering 

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera 
intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. 
Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets högste verkställande beslutsfattare för 
att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. 

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 
och den huvudsakliga marknaden är 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. 

Moderbolagets redovisningsprinciper 

Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapportering 
(”RFR”) 2 Redovisning för juridiska personer, även av Rådet uttgivna uttalanden för noterade 
företag tillämpas. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i sin årsredovisning för den 
juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är 
möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning 
och beskattning. Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper 
framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats 
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter. 

Klassificering och uppställningsformer 

För moderbolaget redovisas en resultaträkning, där för koncernen redovisar en rapport över 
totalresultat. Vidare används för moderbolaget benämningarna balansräkning respektive 
kassaflödesanalys för de rapporter som i koncernen har titlarna rapport över finansiell ställning 
respektive rapport över kassaflöden. Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget upp-
ställda enligt årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över totalresultat, finansiell 
ställning, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 
Utformning av finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. De skillnader mot 
koncernens rapporter som gör sig gällande i moderbolagets resultat- och balansräkningar utgörs 
främst av redovisning av eget kapital samt förekomsten av avsättningar som egen rubrik i 
balansräkningen.  

Dotterbolag 

Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. 
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Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer 

Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Rådet för 
finansiell rapportering (UFR 2). Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och 
aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag 
redovisas från och med 2013 enligt alternativmetoden, dvs som bokslutsdisposition. Tidigare år 
har koncernbidrag redovisats enligt ekonomisk innebörd och redovisats direkt mot eget kapital 
med avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Det innebär att koncernbidrag som lämnats och 
erhållits i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisats direkt mot balanserade vinstmedel 
efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. 

Byggnader 

Byggnader redovisas i moderbolaget till anskaffningsvärde med uppvärdering enligt ÅRL´s regler 
om uppskrivning, minskat med avskrivningar enligt plan. Mark redovisas till anskaffningsvärdet. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

Orderingången på främst balkonger har varit större än normalt under de första månaderna.    
Polyplank har dessutom föreskrivits i offerter överstigande 5 MSEK för leverans under 2.a 
kvartalet och delar av 3:e kvartalet 2015. 

Bolaget har preliminärt kommit överens om ett nära samarbete med en återförsäljare angående 
exklusiv försäljningsrätt av bolagets återvinningshus. Överenskommelsen kommer innebära 
betydligt större marknadsbearbetning i Norden, pga ett större antal säljare. 

Nytt flerårsavtal angående leveranser av plugg inklusive rekonditionering förhandlas. 

Arbetet med att lösa koncernens behov av en bättre finansiell lösning för att klara en expansivare 
utveckling jämfört med idag pågår intensivt.   

Not 1 Rörelsens intäkter 

Koncernen har en kund som utgör 10% eller mer av intäkterna. Intäkterna från denna kund uppgår till 7,8 
MSEK. 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014 2013 2014 2013 
Nettoomsättning  24 223 40 125 40 046 42 148 
Övriga intäkter 2 133 33 131 

Summa 24 225 40 258 40 079 42 279 

     
Geografisk spridning     
Sverige 23 159 26 509 23 534 23 499 
Inom EU 1 064 790 1 064 790 
Övriga länder  12 826 15 448 17 990 
     
Fördelning mellan varuförsäljning och utförda 
tjänster 

    

Varuförsäljning 24 223 40 125 39 418 41 413 
Utförda tjänster   628 735 
     

Segmentsrapportering 

Koncernen säljer och marknadsför ett fåtal produkter. Uppföljningen av geografiska områden sker endast 
på försäljning i respektive land eller region. Mot bakgrund av ovanstående redovisar koncernen inte några 
rörelsesegment i de finansiella rapporterna. 
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Inköp och försäljning mellan koncernbolag 

Moderbolagets inköp från dotterföretag har under året uppgått till 2,1 MSEK (1,7) och försäljning till 
dotterföretag har under året uppgått till 1,2 MSEK (4,4). 

Not 2 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter mm 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014 2013 2014 2013 
Medelantalet anställda, med fördelning på  
kvinnor och män har uppgått till 

    

     
Kvinnor 2 2 4 2 
Män 12 13 26 17 

Totalt för bolaget 14 15 30 19 
     
Löner och ersättningar har uppgått till     
Styrelsen och verkställande direktören  1 284 1 205 1 284 1 205 
Övriga anställda 4 459 4 670 9 805 6 372 

Totala löner och ersättningar 5 743 5 875 11 089 7 577 
     
Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 891 1 839 3 356 2 371 
Pensionskostnader varav för styrelse och 
verkställande direktören 58 KSEK (150). 

 
266 

 
317 

 
523 

 
396 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader för bolaget. 

 
7 900 

 
8 031 

 
14 968 

 
10 344 

De på årsstämman 2014 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 30 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  

2014 Lön Styrelse-
arvode 

Konsult-
arvoden 

Övriga 
förmåner 

Pensions-
kostnader 

Summa 

Moderbolaget       

Leif Jilkén, styrelseordf.   88 883    88 883 
Bengt Nilsson, ledamot, vd 323 931 18 542   23 475 365 948 
Mattias Lindahl, ledamot  18 542    18 542 
Henrik von Heijne, ledamot 7 417 44 442    51 859 
Ulf Ramström  25 900    25 900 
Kenth Danielsson, vd 755 985   30 000 34 500 820 485 

Totala ersättningar till 
ledande befattningshavare 

 
1 087 333 

 
196 309 

  
30 000 

 
57 975 

 
1 371 617 
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2013 Lön Styrelse-
arvode 

Konsult-
arvoden 

Övriga 
förmåner 

Pensions-
kostnader 

Summa 

Moderbolaget       

Leif Jilkén, styrelseordf.   88 600    88 600 
Bengt Nilsson, ledamot 174 993 44 300    219 293 
Mattias Lindahl, ledamot  44 300    44 300 
Henrik von Heijne, ledamot 74 977 11 125    86 102 
Kenth Danielsson, vd 766 948   30 000 150 000 946 948 

Totala ersättningar till 
ledande befattningshavare 

 
1 016 918 

 
188 325 

  
30 000 

 
150 000 

 
1 385 243 

 

Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare 

Uppsägningstiden avseende bolagets verkställande direktör är ömsesidigt 6 månader. Vid uppsägning från 
bolagets sida erhåller verkställande direktören 6 månadslöner med bibehållna förmåner i avgångsvederlag. 
Inga övriga avtal om avgångsvederlag finns. Förändringar i avtal med verkställande direktören förhandlas 
av styrelsens ordförande. 

Könsfördelning i företagsledningen 

Styrelsen består av tre ledamöter varav samtliga är män. Övriga ledande befattningshavare utgörs av 
verkställande direktören som är man. 

Not 3 Revisionsarvoden 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014 2013 2014 2013 
Revisionsverksamhet inom 
revisionsuppdraget 

    

BDO Mälardalen AB 320 183 320 208 
Andra revisionsbyråer   51 20 
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 

    

BDO Mälardalen AB 27 31 27 31 
Andra revisionsbyråer  39 7 39 

Summa 347 253 405 298 

Not 4 Leasing 

Operationell leasing 

Årets kostnad för operationell leasing inklusive lokalhyra redovisas bland rörelsekostnaderna och uppgick 
till 1 690 KSEK (1 481). Framtida minimileasingavgifter för ej uppsägningsbara operationella 
leasingkontrakt förfaller enligt följande: 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014 2013 2014 2013 
Inom 1 år 876 1 044 2 007 2 046 
Senare än 1 år men inom 5 år 1 419 2 073 1 419 2 270 
Senare än 5 år     

  2 295 3 117 3 426 4 316 
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Not 5 Ränteintäkter och räntekostnader och liknande resultatposter 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014 2013 2014 2013 
Räntor från kreditinstitut     
Ränteintäkter kundfordringar 6 15 6 15 

Summa ränteintäkter 6 15 6 15 
     
Räntor till kreditinstitut 557 621 685 628 
Räntekostnader övriga 1 684 1 511 2 082 1 759 

Summa räntekostnader 2 241 2 132 2 767 2 387 

Not 6 Balanserade utgifter för utveckling mm 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Ingående anskaffningsvärden 991 751 1 248 751 
Årets förändringar     
-Aktiverade utgifter 618 240 618 497 
-Rörelse förvärv   530  

Utgående ackumulerade     
Anskaffningsvärden 1 609 991 2 396 1 248 
     
Ackumulerade avskrivningar enligt plan     
Ingående avskrivningar -711 -651 -711 -651 
Årets förändringar     
-Rörelseförvärv   -167  
-Avskrivningar -155 -60 -208 -60 

Utgående ackumulerade avskrivningar -866 -711 -1 086 -711 
     
Utgående restvärde enligt plan 743 280 1 310 537 

Avskrivning enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 

Not 7 Patent, licenser och varumärken 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Ingående anskaffningsvärden 2 150 2 150 3 280 3 280 
Årets förändringar     
- Aktiverade utgifter      

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

 
2 150 

 
2 150 

 
3 280 

 
3 280 

     
Ackumulerade avskrivningar enligt plan     
Ingående avskrivningar -2 150 -2 150 -3 207 -3 134 
Årets förändringar     
- Inköp      
- Avskrivningar   -73 -73 

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 150 -2 150 -3 280 -3 207 
     
Utgående restvärde enligt plan 0 0 0 73 

Avskrivning enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 
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Not 8 Byggnader och mark 

 Moderbolaget Moderbolaget 
 2014-12-31 2013-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Ingående anskaffningsvärden 818  
Årets förändringar   
- Lagfart 98 818 

- Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

 
916 

 
818 

   
Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Ingående avskrivningar -41  
- Avskrivning Byggnad -87 -41 

Utgående ackumulerade avskrivningar -128 -41 
   
Uppskrivningar   
Ingående uppskrivningar 1 478  
Årets uppskrivning   

Utgående ackumulerade uppskrivningar 1 478  
   
Utgående restvärde enligt plan 2 266  

Avskrivning enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 25 år. Mark ingår i anskaffningsvärdet med 223 
KSEK. 

 Koncernen Koncernen 
 2014-12-31 2013-12-31 
Anskaffningsvärde   
Ingående balans  2 250  
Årets förvärv 98 818 
Ackumulerad avskrivning -82 -41 
Omvärdering Byggnad och mark -16 1 473 

Utgående balans  2 250 2 250 
   

Koncernen tillämpar omvärderingsmetoden avseende koncernens fastighet. Fastigheten omvärderades per 
2014-12-31 enligt omvärderingsmetoden baserad på en oberoende värdering.  

Värdering är gjord enligt värderings nivå 3, data för tillgången baseras inte på observerbara marknadsdata. 
Värderingen är dels en värdebedömning som är baserad på taxeringsvärde, standard och underhåll samt 
fastighetsmarknaden dels en värdering av kassaflöden för de kommande 5 åren. 

Om fastigheten istället hade redovisats till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar hade det 
redovisade värdet varit 690 KSEK. 

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Ingående anskaffningsvärden 18 476 19 920 46 174 29 190 
Årets förändringar     
- Inköp/omklassificeringar 54  1403 79 
- Inköp rörelseförvärv   1 270 18 349 
- Försäljningar/utrangeringar/ 
nedskrivningar 

 
 

 
-1 444 

 
 

 
-1 444 

- Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

 
18 530 

 
18 476 

 
48 847 

 
46 174 
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Ackumulerade avskrivningar enligt plan     
Ingående avskrivningar -14 801 -14 615 -22 765 -21 306 
Årets förändringar     
- Inköp rörelseförvärv   -785  
- Försäljningar/utrangeringar/ 
nedskrivningar 

 1 444  1 444 

- Avskrivningar -1 635 -1 630 -4 071 -2 903 

Utgående ackumulerade avskrivningar -16 436 -14 801 -27 621 -22 765 
     
Utgående restvärde enligt plan 2 094 3 675 21 226 23 409 

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. 

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Ingående anskaffningsvärden 1 051 1 051 1 051 1 051 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

 
1 051 

 
1 051 

 
1 051 

 
1 051 

     
Ackumulerade avskrivningar enligt plan     
Ingående avskrivningar -555 -447 -555 -447 
Årets förändringar     
- Avskrivningar -108 -108 -108 -108 

Utgående ackumulerade avskrivningar -663 -555 -663 -555 
     
Utgående restvärde enligt plan 388 496 388 496 

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5-10 år för förbättringsutgifter på annans 
fastighet. 

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Ingående anskaffningsvärden 11 188 11 267 12 830 12 909 
Årets förändringar     
- Inköp rörelseförvärv   355  
- Försäljningar/utrangeringar/ 
nedskrivningar 

 
 

 
-79 

 
 

 
-79 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

 
11 188 

 
11 188 

 
13 185 

 
12 830 

     
Ackumulerade avskrivningar enligt plan     
Ingående avskrivningar -9 614 -8 773 -11 127 -10 264 
Årets förändringar     
- Inköp rörelseförvärv   -355  
- Avskrivningar -835 -920 -862 -942 
- Försäljningar/utrangeringar/ 

nedskrivningar 
 
 

 
79 

 
 

 
79 

Utgående ackumulerade avskrivningar -10 449 -9 614 -12 344 -11 127 

     
Utgående restvärde enligt plan 739 1 574 841 1 703 
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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 12 Andelar i andra företag 

Innehavet avser icke noterade aktier. 

 Moderbolaget 
2014-12-31 

Moderbolaget 
2013-12-31 

Koncernen 
2014-12-31 

Koncernen 
2013-12-31  

     
Ingående anskaffningsvärde   22  
Årets anskaffningar    22 

Utgående anskaffningsvärde   22 22 

Årets nedskrivning   -22  

Redovisat värde   0 22 

Not 13 Andelar i dotterföretag 

Namn Organisationsnr Företagets 
säte 

Antal 
andelar 

Kapitalandel Bokfört 
värde 

Fröseke Panel AB 
ABFörvaltning AB 

556609-2879 Uppvidinge 1 000 100% 4 585 

Ofk Plast AB 556062-0329 Karlskoga 2 850 100% 285 

Polyplanet AB 556801-6355 Mörbylånga 1 000 100% 100 

Repoc AB 556497-5984 Mörbylånga 4 600 100% 470 

     5 440 

 

 Moderbolaget 
2014-12-31 

Moderbolaget 
2013-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 9 160 3 275 
Årets anskaffningar 470 4 585 
Aktieägartillskott till Fröseke Panel AB  1 300 
Aktieägartillskott till Repoc AB 400  

Utgående anskaffningsvärde 10 030 9 160 
   
Ingående nedskrivning -4 190 -2 675 
Årets nedskrivning -400 -1 515 

Utgående nedskrivning -4 590 -4 190 
   

Utgående redovisat värde 5 440 4 970 

 

Företagsförvärv 2014 

2014-08-21 förvärvade Polyplank Repoc AB. 

Organisations nummer 556497-5984 

Bolagets säte: Mörbylånga 

Antal aktier: 460 

Kapitalandel: 100%,  

Bolagets eget kapital 2014-08-24 uppgick till 245 KSEK. 
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Förvärvade nettotillgångar Bokfört värde Justerat verkligt värde Värde i 
förvärvsanalysen 

Immateriella anläggningstillgångar 310  310 
Materiella anläggningstillgångar 140  140 
Övriga tillgångar 25  25 
Likvida medel 7  7 
Övriga skulder -330 318 -12 

Netto 152 318 470 

Förvärvspriset uppgår till 470 KSEK. Varken koncernen eller moderbolaget har haft några 
förvärvskostnader för förvärvet. Repoc AB omsatte under perioden 2014-08-24 till 2014-12-31 25 KSEK 
och periodens resultatet uppgick till -84. Under förutsättning att förvärvet skett den 1 januari 2014 
uppskattas s omsättningen för 2014 till ca 30,0 KSEK och resultatet till ca -148 KSEK. Repoc har under 
2014 erhållit ett aktieägartillskott från moderbolaget Polyplank om 0,3 MSEK. 

Repoc AB såldes under första kvartalet 2015. 

Skäl till förvärvet 

Med avsikt att nå ett ytterligare affärsområde har Polyplank förvärvat Repoc AB. Repoc har under en 
längre tid varit Polyplanks samarbetspartner vad gäller utveckling av produkter samt tillverkning av vissa 
detaljer.  

Företagsförvärv 2013 

2013-09-30 förvärvade Polyplank Fröseke Panel AB. 

Organisations nummer 556609-2879 

Bolagets säte: Uppvidinge 

Antal aktier: 1 000 

Kapitalandel: 100%,  

Bolagets eget kapital 2013-09-30 uppgick till 192 KSEK. 

Förvärvade nettotillgångar Bokfört värde Justerat verkligt värde Värde i 
förvärvsanalysen 

Materiella anläggningstillgångar 14 039 4 310 18 349 
Finansiella anläggningstillgångar 22  22 
Varulager 354  354 
Övriga tillgångar 2 893 -92 2 801 
Likvida medel -  - 
Övriga skulder -17 116  -17 116 

Netto 192 4 218 4 410 

Polyplank bedömer att värdet på Fröseke Panel AB:s materiella anläggningstillgångar överstiger dess 
bokförda värden med 4 310 KSEK.   

Förvärvspriset uppgår till 4 410 KSEK och förvärvet finansierades genom att på extra stämma besluta om 
nyemission av 630 000 aktier riktad till säljarna av Fröseke Panel AB. Emissionskursen fastställdes till 7 
kronor per aktie vilket motsvarar aktiekursen den 30 juni 2013. Inga osäkra fordringar bedöms föreligga.  

Koncernen redovisar förvärvskostnader med 175 tkr i Rapport över totalresultat under rubriken Övriga 
externa kostnader, medan Moderbolaget redovisar dessa som en anskaffningskostnad i Moderbolagets 
balansräkning under rubriken Andelar i koncernföretag. 

Fröseke Panel AB omsatte under perioden 2013-10-01 till 2013-12-31 5 465 KSEK och periodens 
resultatet uppgick till -1 375. Under förutsättning att förvärvet skett den 1 januari 2013 uppskattas 
Frösekes omsättning för 2013 till ca 25,0 MSEK och resultatet till ca -2,0 MSEK. 

Skäl till förvärvet 

Frösekes verksamhet omfattar bearbetning och försäljning av paneler i MDF (Medium Density 
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Fiberboard) för leverans till främst Norge. Bolaget säljer närmare 100 % av sina produkter av paneler till 
Norge. Den norska marknaden vad gäller Frösekes produkter är cirka 8 miljoner m2 per år. Motsvarande 
volymer i Sverige är avsevärt mycket mindre men har en naturlig tillväxtmöjlighet. Polyplank säljer i 
huvudsak i Sverige. Norge har en längre och mer omfattande tradition än Sverige vad gäller att använda 
material bestående av plast och fibrer. 

Steg 1 är att med gemensamma ansträngningar öka respektive bolags försäljning till nuvarande kunder och 
marknader. 

Steg 2 är att öka bearbetning i Norge och Sverige dels genom Fröseke att öka omsättning för Polyplank i 
Norge, dels genom Polyplanks kunder att öka Fröseke i Sverige. 

Steg 3 är att med ökade resurser utveckla nuvarande produkter och nya produkter med andra funktioner 
och användningsområden. 

Not 14 Varulager 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 

 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

Råvaror och förnödenheter 1 589 1 667 4 125 3 019 
Varor under tillverkning 353 791 882 791 
Färdiga varor och handelsvaror 635 1 349 963 2 083 

Summa  2 577 3 807 5 970 5 893 
     
Ingående inkuransreserv - - - - 
Återföring - - - - 
Nedskrivning - - - - 

Utgående inkuransreserv - - - - 
     

Utgående balans  2 577 3 807 5 970 5 893 

Not 15 Entreprenader 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 

 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

Upparbetade ej fakturerade intäkter     
Upparbetade intäkter  216  216 
Erhållna förskott     

Summa 1)  216  216 
     
Fakturerade ej upparbetade intäkter     
Upparbetade intäkter     
Erhållna förskott     

Summa 2)     
  

1)Redovisas som övrig kortfristig fordran i balansräkningen 
   
   

2) Redovisas som övrig kortfristig skuld i balansräkningen    

Not 16 Kundfordringar 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Kundfordringar, brutto 6 559 6 086 6 730 6 100 
     
Ingående balans nedskrivning     
Ianspråkstaget     
Återfört     
Ny reservering     

Utgående balans nedskrivning     
     

Kundfordringar, netto 6 559 6 086 6 730 6 100 
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Förfallna fordringar som ej anses osäkra 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
1-30 dagar 1 812 752 1 812 752 
31-90 dagar 319 627 319 627 
91-180 dagar  5  5 
>180 dagar 596 31 596 31 

Summa 2 727 1 415 2 727 1 506 

Av förfallna fordringar >31 dagar är 46 KSEK (fg år 46 KSEK) kvittningsbara mot leverantörsskulder. 
Redovisat värde är en rimlig uppskattning av verkligt värde. 

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Förutbetalda försäkringar 9 83 9 83 
Förutbetalda hyror 136 67 136 79 
Övriga poster 264 382 834 621 

Summa 409 532 979 783 

Not 18 Aktiekapital 

Antalet aktier i moderbolaget uppgår 2014-12-31 uppgår till 1 149 405 aktier med ett kvotvärde på 2,5 
SEK. Samtliga aktier har lika röstvärde. 

Antal utstående aktier 2014-01-01 383 135 
Nyemission 766 270 

Antal utstående aktier 2014-12-31 1 149 405 

Under året har en emission genomförts om 766 270 aktier.  

Utestående konvertibellån kan konverteras till 21 905 aktier under perioden 1 december 2012 till och med 
den 31 oktober 2015. 

Not 19 Resultat per aktie 

  2014-12-31 2013-12-31 
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning, beräknat på årets 
totalresultat (-13 826 KKR) dividerat med utestående aktier  (1 149 
405) 

  
-12,03 

 
-34,69 

Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning, beräknat på årets 
totalresultat (-13 826 KKR) dividerat genomsnittligt antal utestående 
aktier (1 010 856) 

  
-13,68 

 
-40,88 

    
Antal utestående aktier vid årets slut i tusental  1 149 383 
Genomsnittligt antal aktier i tusental  1 011 325 
Antal aktier vid full konvertering av konvertibla lån i tusental  1 033 405 

För att beräkna resultatet per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittligt antalet utestående 
stamaktier för utspädningseffekt av konvertibla skuldebrev. En konvertibel skuld ger inte upphov till 
utspädningseffekt när dess ränta per stamaktie som kan erhållas vid konvertering överstiger resultat per 
aktie. Ingen utspädningseffekt föreligger för närvarande. 

Not 20 Konvertibla lån 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Konvertibellån 2012/2015 4 929 4 929 4 929 4 929 

Summa 4 929 4 929 4 929 4 929 
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Konvertibellånet kan konverteras till 21 905 aktier under perioden 1 december 2012 till och med den 31 
oktober 2015. Lånet löper med en ränta om 9,0% och utbetalning av ränta sker kvartalsvis. För 
fullständiga villkor hänvisas till konvertibelvillkoren som finns publicerade på bolagets hemsida. 

Not 21 Checkräkningskredit 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Beviljad kreditlimit 1 500 1 500 1 800 1 500 
Outnyttjad del -137 21 -138 -20 

Utnyttjat kreditbelopp 1 363 1 521 1 662 1 480 

Checkräkningskrediten förlängs med 12 månader i taget.  

Not 22 Räntebärande skulder 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Utnyttjad del av factoringkredit 4 457 4 196 4 457 4 196 
Övriga skulder till kreditinstitut 2 830 4 446 4 185 4 846 
Övriga räntebärande skulder 18 463 12 578 19 453 13 679 

Summa 25 750 21 220 28 095 22 721 
 
Åldersanalys övriga räntebärande 
skulder  
Moderbolaget 

 
 

<1 år 
24 753 

 
 

1-5 år 
997 

 
 

>5 år 

 
 
 

Koncernen 26 197 1 866   

Utestående fakturor belånas till 80%. Beviljad kreditlimit uppgår per 2014-12-31 till 6 500 KSEK (fg år 6 
500 KSEK). Utnyttjad kredit uppgår per 2014-12-31 till 4 457 KSEK (fg år 4 196 KSEK). 
Factoringkrediten förlängs med 12 månader i taget. Övriga skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta 
om 6,5-9% per 2014-12-31. 

Övriga räntebärande skulder avser lån från aktieägarna Ida och Sture Ljungdahls stiftelse samt 
Stångåkonsult i Kalmar HB. Lånen löper med en fast ränta om 6,5-9% och har en uppsägningstid om 1,5 
månader. (Se även not 29) 

Not 23 Finansiella instrument 

 Koncernen december 2014 Koncernen december 2013 

 
 

Låne- och 
kundfordringar 

Övriga 
finansiella 

skulder 
Låne- och 

kundfordringar 

Övriga 
finansiella 

skulder 

Poster i balansräkningen     
Kundfordringar 6 730  6 100  
Övriga fordringar exkl. 
interimsfordringar 9 169  1 419  
Likvida medel 777  70  
Upplåning  28 063  22 721 
Leverantörsskulder  10 519  8 052 
Övriga skulder exkl icke finansiella 
skulder  

 
2 451  

 
1 517 

Summa 16 676 41 033 7 589 32 290 

     

Redovisat värde är en rimlig uppskattning av verkligt värde och överensstämmer i allt väsentligt med 
bokfört värde. 
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Not 24 Övriga kortfristiga skulder 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Entreprenader     
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 958 1 321 2 411 1 517 

Summa 1 958 1 321 2 411 1 517 

Not 25Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Upplupna semesterlöner 1 054 887 1 611 1 357 
Upplupna sociala avgifter 488 399 658 538 
Upplupna räntekostnader 402 263 402 263 
Övriga poster 913 700 2 252 961 

Summa 2 857 2 249 4 923 3 119 

Not 26 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och ansvarsförbindelser 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Ställda säkerheter för avsättningar och 
egna skulder 

    

Pantsatta kundfordringar 6 559 6 086 6 559 6 086 
Företagsinteckningar 14 850 7 700 21 000 7 785 
Fastighetsinteckningar 2 500  2 500  

Summa ställda säkerheter 23 909 13 786 30 059 13 871 

     
Eventualförpliktelser     
     
Ansvarsförbindelser     
Generellborgen för dotterbolagets 
skulder till kreditinstitut och hyresskulder 

 
192 

 
154 

  

     

Not 27 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Avskrivningar 2 821 2 759 5 405 4 127 
Nedskrivning aktier i dotterbolag 400 -1 515   
Avsättning för garantier  -300  -300 

Summa  3 221 4 574 5 405 4 427 

Not 28 Skatter 

Polyplank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 150,0 MSEK vid 
2014 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 2,5 
MSEK vid 2014 års taxering och Fröseke Panel AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag 
som uppgick till 1,3 MSEK vid 2014 års taxering. Koncernens skattemässiga ackumulerade 
underskottsavdrag uppgår således till 153,8 MSEK. 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 dotterbolagen. 
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 Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen 

 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

Skattekostnad (-) / skatteintäkt (+)         
Aktuell skatt     

Summa 0 0 0 0 
     
     
Uppskjuten skattekostnad (-) /      
 skatteintäkt (+) avseende    81 

Summa 0 0 0 81 
     

Totalt 0 0 0 81 
     
Avstämning mellan gällande skattesats     
 och effektiv skattesats:     
Redovisat resultat -12 675 -12 841 -13 810 -13 367 
     
Förväntad skattekostnad enligt svensk     
 skattesats 22% (fg år 26,3%) 2 789 2 825 3 038 2 941 
Effekt skatt ej avdragsgilla kostnader -16 -56 -35 -57 
Effekt skatt ej skattepliktiga intäkter  4  4 
Effekt ej redovisade underskottsavdrag -2 773 -2 773 -3 003 -2 807 

Totalt 0 0 0 81 

     
     
     
Redovisade uppskjutna     
skatteskulder avser:     
Materiella anläggningstillgångar - - 57 57 

Totalt 0 0 57 57 

Not 29 Transaktioner med närstående 

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 13,1 MSEK (0,2) den 31 
december 2014 som avser inlånade medel. Som säkerhet har ställts fastighetsinteckning om 2,5 MSEK 
samt företagsinteckning om 11,4 MSEK. Lånet löper med en ränta om 9% och har en uppsägningstid om 
1,5 månad. Försäljning till Stångåkonsult i Kalmar HB under 2014 uppgått till 0,1 MSEK (0,9).  

Inköp från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under 2014 
uppgått till 4,0 MSEK (1,5). Polyplank använder RA´s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina 
system för fastighetssektorn. 

Inköp från Fröseke i Småland AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB och styrelseledamot Bengt Nilsson är 
delägare, har under 2014 uppgått till 0 MSEK (7,6). Försäljning till Fröseke AB har uppgått till 0 MSEK 
(2,6).  

Inköp från Helgenäs Byggvaror AB, där tidigare vd Kenth Danielsson är delägare, har under 2014 uppgått 
till 1,1 MSEK (10,8). 

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor. 

Not 30 Finansiella risker 

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

Marknadsrisk 

Valutarisk: Bolagets köp och försäljning görs i huvudsak i SEK, men bolaget utsätts för valutarisker som 
uppstår från olika valutaexponeringar, framförallt avseende norska kronor, euro och USD. Risken för att 
förändringar i valutakurserna väsentligt skall påverka bolagets resultat- ställning och kassaflöde bedöms 
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dock som låg och en valutakursförändring på +/- 10% skulle för 2014 påverkat bolagets resultat, ställning 
och kassaflöde med mindre än +/- 1,0 MSEK beräknat på 9,4 MSEK. 

Koncernen har ökat sin exponering för valuta risker genom förvärvet av dotterbolaget Fröseke. Fröseke 
säljer till största delen i NOK, valutarisken kompenseras av att största materialkomponenten köps i 
samma valuta. I bolagets leveransavtal finns även klausul om omförhandling vid valutaförändingar. 

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

Ränterisk: Koncernens ränterisk uppstår genom kort- och långfristig upplåning. De räntebärande 
skulderna med rörlig ränta uppgår till 28,0 MSEK. En ränteförändring på +/- en procentenhet påverkar 
bolagets resultat, ställning och kassaflöde med mindre än +/- 300 KSEK. Se även not 20, 21 och 22. 

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. Bolaget kreditprövar nya 
kunder. Se även not 17. 

Likviditets- och kassaflödesrisk 

Polyplanks verksamhet kommer även i 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. 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. Se not 20-22. 

Not 31  Hantering av kapital 

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, 
så att den kan generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en 
optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. För att upprätthålla eller justera 
kapitalstrukturen, kan koncernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till 
aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. 

Koncernen bedömer kapitalet på basis av skuldsättningsgraden. Detta nyckeltal beräknas som 
räntebärandeskulder dividerat med eget kapital och uppgår till 798% (101%) 

Not 32 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. 
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Årsredovisning och koncernredovisning i Polyplank AB (publ) har godkänts för publicering enligt 
styrelsebeslut den 15 juni 2015. Årsredovisning och koncernredovisning föreslås fastställas på årsstämman 
den 30 juni 2015.  

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av 
koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och 
ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och 
moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Färjestaden den 15 juni 2015 

 

 

Leif Jilkén Bengt Nilsson 

Styrelsens ordförande Verkställande direktör 

 

 

Ulf Ramström Henrik von Heijne 

Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

 

 

Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats den 17 juni 2015.  
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