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  VD ord, Utdrag ur 

Delårsrapport januari-september 2017 
 

Januari till september 2017 har gått i princip enligt plan i Moderbolaget samt i dotterföretaget 
Polyfiber i Norge. Intäkterna och rörelseresultatet har ökat kraftigt.  

Perioden januari till september 2017 tyngs av ett dåligt resultat för första kvartalet. Under andra 
kvartalet har Moderbolaget och Polyfiber påbörjat en ”turn around” och har ett positivt resultat 
rakt igenom. Under tredje kvartalet har vi ett hyfsat resultat med ett nollresultat efter avskrivning-
ar. Tittar man isolerat på andra och tredje kvartalet så har vi positivt rörelseresultat EBIT, +2,0 % 
och ett nollresultat på sista raden. 
 

Observera att i den finansiella rapporteringen som börjar på sidan 8 även har med ackordsintäk-
ter efter rekonstruktionen. Ackordsintäkter har inget med den verkliga rörelsen att göra men skall 
redovisas som en intäkt och för att kunna jämföra måste därför alla ackordsintäkter och rekon-
struktionskostnader rensas bort från själva verksamheten. Det faktiska rörelseresultatet för 
PolyPlank AB och Polyfiber AS exklusive dessa ackordsintäkter och rekonstruktionskostnader 
för perioden januari – september kan ses i nedanstående diagram: 
 

Kraftig intäktshöjning & kraftigt ökad bruttomarginal & kraftigt förbättrat EBIT för 
perioden januari till september för PolyPlank & Polyfiber 
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Bruttomarginal ökat från 50,9% till 62,7% i PolyPlank och 
inklusive Polyfiber 50,9% till 58,1% 

På PolyPlank har vi sedan juni 2016 bl.a. jobbat med effektivisering 
av material utnyttjande och intrimning av maskinpark. Vi har också 
plockat hem tidigare på lego utlagd produktion av våra systempro-
dukter. Detta har lett till att Bruttomarginalen i PolyPlank ökat från  

2015 = 50,9%, 2016 = 59,7% till 2017 = 62,7% 

Motsvarande siffror för Bruttomarginalen inklusive Polyfiber är 

2015 = 50,9%, 2016 = 59,7% till 2017 = 58,1% 

 

Kraftig intäktsökning 

2015 = 17 373 TSEK 

2016 = 15 111TSEK 

2017 = 27 128 TSEK, Ökning mot 2016 med 80 % 

      Ökning mot 2015 med 56 % 
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Satsning på kompetensutveckling & kostnadskontroll 

Förutom att ny kompetens rekryterats i både Ledning, Försäljning och Produktion har befintlig 
personal utbildats på de olika områdena i fabriken för att bli mera flexibla. Befintlig personal kla-
rar en intäktshöjning på ca 30 % alltså mera än budgethöjningen för 2018. Ingen ny personal för-
utom en budgeterad Produktionschef behöver alltså rekryteras. Det att befintlig bemanning klarar 
en avsevärd ökning samt en god kostnadskontroll gör att det blir en avsevärd ”hävstångseffekt” 
på rörelseresultatet vid ökade volymer. 

Dotterbolaget Polyfiber AS i Norge 

Förvärvet av försäljningsbolaget Polyfiber AS i Norge 1 januari 2017 har visat sig vara ett mycket 
lyckat förvärv. Historiskt har Polyfiber legat på en omsättning på ca 2,5 MNOK. 
Den lokala Platschefen har lyckats mycket bra och fick bl.a. i oktober en stor order på 3,6 
MNOK och 2017 landar omsättningen på ca 7 MNOK och EBIT på ca 4-5% 

Företrädesemission 

Vår företrädesemission har framgångsrikt genomförts under september. Emissionen var garante-
rad till 100%, och endast 4% tecknades av garanten. Den ger ett välbehövligt tillskott för Po-
lyPlanks vidare satsning och att bl.a. klara avvecklingen av dotterbolaget Fröseke Panel AB. 
Fröseke Panel skall i första hand säljas och en slutförhandling med två intressenter beräknas 
starta inom några veckor, med målet att vara klart före årsskiftet. 

Fjärde kvartalet 2017 & helåret 2018 

Vi går nu in i två vinterkvartal, Q4 2017 samt Q1 2018 som beroende på vintern kan bli mindre 
bra. Samtidigt har vi en större offert stock än tidigare år och vi har stora förhoppningar bl.a. på 
vårt nya bullerplank SBR 100. Vi har därmed stor tillförsikt i att vi är på rätt väg in i nästa räken-
skapsår 2018. För helåret 2018 har vi lagt en budget för PolyPlank och Polyfiber, som pekar på 
en omsättning på 46 MSEK, en höjning med ca 20% mot innevarande år och med ett beräknat 
rörelseresultat EBIT i spannet 2-3%.  

Budget 2018, KSEK  

 Jan-Mars April-Juni Juli-Sept Okt-Dec Helår 
Intäkter 9 000 13 500 11 000 12 500 46 000 
EBIT                           -1 100   1 450      250      700   1 299 
EBIT % -12,2%     10,7%     2,3%    5,6%   2,8% 

Med den plan vi lagt, beräknas vi ha likviditet för den närmaste 12 månaders-perioden tryggad 
och vi har för avsikt att lämna Nasdaq First North observationslista och därmed enbart noteras 
på den ordinarie Nasdaq First North listan, inom den närmaste tiden. 

Cay Strandén, VD 

PolyPlanks & Polyfibers rörel-
seresultat EBIT har kraftigt 
förbättrats 

2015= - 2 513 KSEK (-14,5%) 

2016= - 4 518 KSEK (-29,9%) 

2017= -    591 KSEK (-2,2%) 


