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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 2007 14 maj 2007 
Årsstämma   15 maj 2007 
Delårsrapport januari – juni 2007 15 augusti 2007 
Delårsrapport januari – september 2007 15 november 2007 
  
Förkortningar 
Polyplank/Bolaget PolyPlank AB (publ)  
KSEK  Tusental svenska kronor 
MSEK  Miljontal svenska kronor 
SEK  Svenska kronor  
IFRS  International Financial Reporting Standards 
 
Årsstämma 
Årsstämma äger rum tisdagen den 15 maj 2007, kl 10.00 i samlingslokalen Victoria, Kalmar Tech 
Park. Ingen utdelning kommer föreslås för räkenskapsåret 2006. Aktieägare som önskar deltaga i 
bolagsstämman skall dels vara införd i den av värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken 
senast den 9 maj 2007, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Kalmar Tech Park, 
393 56 Kalmar eller per telefon 0480 15440 senast kl 16.00 den 11 maj 2007. Vid anmälan ska 
uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat 
aktieinnehav. 
 

Affärsidé 
PolyPlank AB (publ) tillverkar och marknadsför produkter av blandad återvunnen termoplast och 
organisk fiber. Verksamheten skall bedrivas resurssnålt och med minsta möjliga påverkan på 
miljön.  
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Finansiell femårsöversikt 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Åren 2004-2006 har upprättats i enlighet med RR 32 Redovisning för juridiska personer 
och år 2002-2003 har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. 

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

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

Belopp i MSEK 2006 2005 2004 2003 2002 
 Jan-dec. Jan-dec. Jan-dec. Jan-dec. Jan-dec. 
Nettoomsättning 16,1 13,3 12,6 13,0 18,9 
Rörelseresultat -2,8 -1,3 -5,7 -16,2 -9,1 
Resultat efter finansiella poster -2,8 -1,7 -6,3 -17,3 -10,3 
   
Immateriella anläggningstillgångar 1,6 0,2 0,2 0,3 0,5 
Materiella anläggningstillgångar 8,0 8,1 7,0 7,9 9,2 
Omsättningstillgångar 2 8,8 14,0 4,9 10,9 5,6 
Eget kapital 11,9 12,7 -1,5 3,2 -5,3 
Långfristiga skulder 3 0,0 0,2 7,5 8,8 7,8 
Kortfristiga skulder 6,5 9,4 6,1 7,1 12,8 
Balansomslutning 18,4 22,3 12,1 19,1 15,3 
   
Soliditet, % 64,7 57,0 neg 16,8 neg 
Skuldsättningsgrad, % 10,8 17,2 - 2,7 - 
   
Årets kassaflöde 1,0 0, 0 -0,1 0,1 -0,3 
Investeringar i immateriella och 
materiella anläggningstillgångar 3,2 2,6 0,4 2,0 1,3 
   
Antal anställda i genomsnitt 15 14 14 21 15 
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Polyplank i korthet 
 
Polyplank har sedan bolaget grundades 1994 utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka 
produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. Polyplanks 
produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva 
material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett 
omfattande temperaturspann, lång livslängd, enkelt rengörbara och vidare kan produkterna 
materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt men också medför en betydligt lägre 
materialkostnad. Polyplank är verksamt inom tre produktområden; Polyplank, Polyplugg och 
Polychannel. Samtliga produktområden baseras på Bolagets återvinningsbara och miljövänliga 
polymerbaserade träkomposit. Därutöver bearbetas ett antal utländska marknader för försäljning 
av licenser. 
 
Inom produktområdet Polyplank tillverkas profiler, brädor, plank etc. Användningsområdena 
utgörs bland annat av bullerskydd, avskärmande väggar, brädor för skydd vid transporter, 
miljöhus/sopstationer m m. Betjänade sektorer utgörs för närvarande främst av bygg och 
anläggning, fastighetssektorn samt pappersindustrin. Exempel på produkter inom detta område är 
systemprodukter såsom miljöhus, garage, förråd, terrassavskiljare m m. Vidare sker försäljning av 
lösa profiler för andra applikationer. 
 
Produktområdet Polyplugg tillverkar hylsplugg till pappersbruk. Hylspluggen används som 
belastnings- och transportskydd i pappersbalar. Arbetet med att identifiera nya kunder har 
intensifierats. I takt med att avgifter för deponi ökar ser pappersbruken tydliga fördelar med att 
använda Polyplugg, som kan användas ett flertal gånger och sedan inte genererar några kostnader 
vid deponi då pluggen går direkt tillbaka till materialåtervinning. I detta område är 
återvinningscirkeln i princip sluten då fibrerna kommer från återvunnet returpapper. 
Sammantaget ger detta en mycket låg materialkostnad. Ett nytt treårigt avtal gällande leveranser 
av plugg har tecknats. 
Intäktsvärdet på ordern är ca 20 MSEK. 
 
Polychannel producerar ett lock avsett för bl a kabelkanalisation. Under senare delen av 2003 
initierades ett projekt med syfte att utveckla lock och kabelrännor. I slutet av 2004 lades den 
första provsträckan. Ett antal provsträckor har även lagts ut under 2005 och 2006. 
Den av Polyplank utvecklade produkten har, på vissa provsträckor, visat sig ej vara anpassade för 
de krav som finns, varför en vidareutveckling av produkten måste göras. Försäljningen under 
2006 blev av denna anledning väsentligt lägre än förväntat. 
 
Polyplank har målsättningen att bli ledande i Norden inom tillverkning av polymerbaserade 
träkompositprodukter. I anläggningen i Kalmar finns en komplett maskinpark som omfattar 
samtliga moment i produktionskedjan; granulering av plast och organisk fiber samt 
produktframställning i både formsprutor och extruderingslinjer.  
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Aktien, ägarstruktur och aktiekapitalets utveckling 
 
Polyplanks aktie noterades på NGM Equity den 30 december 2005.  Aktiekapitalet uppgick per 
2006-12-31 till 3 350 457 SEK. Efter genomförd nyemission under året och som registrerats hos 
Bolagsverket uppgår antalet aktier till 67 009 135. Samtliga aktier har lika röstvärde. Aktien   
handlades till en slutkurs om 0,70 kronor på årets sista handelsdag. 
 
Polyplank hade 633 ägare per den 31 december 2006. Bolagets 10 största ägare per den 31 
december 2006 framgår av nedanstående uppställning.  
 

Ägarstruktur  Antal aktier % 
Stångåkonsult i Kalmar HB 29 018 866 43,3 
Staffan Rasjö 9 550 000 14,3 
Ida & Sture Ljungdahls stiftelse 4 390 699 6,6 
Nordnet, SA 2 185 000 3,3 
Petercat Investment Ltd 1 863 252 2,8 
Incita Förvaltning Aktiebolag 1 420 500 2,1 
X-it Venture AB 1 078 090 1,6 
Hans Jönsson Mekaniska AB 1 052 632 1,6 
Bengt Nilsson 1 000 061 1,5 
BT Baltrade Ltd 884 484 1,3 
Tobias Fornbrant 720 000 1,0 
Övriga 13 845 551 20,6 
Totalt 67 009 135 100,0 
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Aktiekapitalets utveckling 
 

År Transaktion 

Förändring 
av antalet 

aktier
Förändring av 

AK Totalt AK
Totalt antal 

aktier 

Nominellt 
belopp 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 1506,00

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 1000,00
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 1000,00
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 
2006 

Nyemission  
Apportemission 

10 000 000
750 000

500 000
37 500

3 237 957
3 275 457

64 759 135 
65 509 135 

0,05
0,05

1,10
1,00

2006 Nyemission 1 500 000 75 000 3 350 457 67 009 135 0,05 1,00
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 

Styrelse  
 
Sten Thunberg, Ordförande sedan 2005 
Född 1942. Tidigare vd för Finnveden AB. Tidigare verksam i Perstorp AB, Bofors AB, Axel 
Johnson AB och Pharmacia AB. Övriga styrelseuppdrag: Affärsstrategerna AB, Sveaverken AB, 
SLT AB, Press & Plåt AB, Hedemora Bildemontering AB, Chemel AB, Spinn Investment AB 
och Faner Dun Group AB. 
Aktieinnehav i Polyplank : 0 
 
Leif Jilkén, Ledamot sedan 1994 
Född 1947. En av grundarna till bolaget. Tekn dr i hållfasthetslära. Verksam vid Högskolan i 
Kalmar. Övriga styrelseuppdrag : Fröseke AB, Palace Entertainment Group AB, delägare i 
Stångåkonsult HB. 
Aktieinnehav i Polyplank: 29 018 866 genom Stångåkonsult i Kalmar HB 
 
Stig Nilsson, Ledamot sedan 1994 
Född 1942. En av grundarna till bolaget. Ingenjör, tidigare verksam som renhållningschef i Växjö 
kommun, och tidigare VD för MAKAB och PolyPlank AB (publ). 
Aktieinnehav i Polyplank: 281 450 
  
Bengt Nilsson, Ledamot sedan 1999 
Född 1951. Tidigare ekonomichef inom Ljungdahls-koncernen, tidigare VD för Tvärskogs Trä 
AB (Rörvik Timber) och Unionskapital AB. VD för Fröseke AB. 
Aktieinnehav i Polyplank: 1 000 061 
 
 
Ledande befattningshavare 
 
Ulf Björn,verkställande direktör, Född 1957. Tidigare VD för Reklamradio FMK AB samt Fria 
Media i Blekinge AB (Radio Match Kalmar och Karlskrona) 
Aktieinnehav i Polyplank : 0 
Bengt Nilsson, ekonomiansvarig, se ovan. 
 
Revisorer 
 
Christian Johansson, 
Auktoriserad revisor, Deloitte AB. 
Född 1971. Revisor i bolaget sedan 2005. 
 
Magnus Andersson 
Godkänd revisor, Deloitte AB. 
Född 1976. Revisor i bolaget sedan 2005. 
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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för 
räkenskapsåret 2006-01-01 – 2006-12-31. 
 
Verksamheten 
Polyplank 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. 
 
 
Marknaden 
Bolaget fokuserar på tre huvudsakliga produktgrupper: 

- plugg till pappersindustrin 
- plank och profiler till bullerplank, miljöhus, avskärmningar, förråd och paneler 
- större profiler till bl a kanalisationer 

Vidare bearbetas ett antal utländska marknader för försäljning av licenser av Polyplanks know-
how. 
 
 
Plugg 
Pluggar till pappersindustrin omsatte under året 10,0 MSEK (7,8). Kunder är ledande 
koncerner inom papperstillverkning. Nya kunder bearbetas, dock är ledtiden från mark- 
nadsbearbetningens början till slutlig order lång. Förbrukade pluggar kommer i ökande 
omfattning åter till Polyplank för kvarning och återvinning. Detta genomförs i linje 
med Naturvårdsverkets intentioner.  
 

Plank och profiler 
Totalt omsatte produktgruppen 5,3 MSEK (4,2). Plank och profiler marknadsförs bl a 
mot professionella fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Polyplanks profiler kräver minimalt 
underhåll under den långa livstiden och kostnaden blir därför lägre jämfört med tradi- 
tionella material. 
 
 
Stora profiler till bl a kanalisationer 
Bolaget har utvecklat en produkt för bl a kanalisationer. Produkten har lagts ut på ett antal 
provsträckor. Produkten har stor potential då vårt material är väl lämpat för denna typ av 
applikationer. Under utvecklingen av produkten har vissa tekniska problem påvisats. En 
noggrann analys har gjorts och utvecklingsresurser kommer att avsättas för att förbättra dessa 
egenskaper. Bolaget bedömer att detta produktområde är intressant varvid fortsatt 
produktutveckling prioriteras. 
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Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen för året uppgick till 16,1 MSEK (13,3). 
Rörelseresultatet för 2006 uppgick till –2,8 MSEK (-1,3).  
Resultatet efter finansiella poster uppgick till –2,8 MSEK (-1,7). 
 
Det sämre resultatet beror på väsentligt lägre försäljningsvolymer än förväntat gällande 
kanalisationer. Vidare har förvärvet av försäljningsrättigheterna från Svensk Miljöavskärmning 
AB delvis belastat resultatet för 2006. Som ett led i förvärvet av försäljningsrättigheterna har en 
marknadsorganisation för bearbetning av fastighetssektorn påbörjats. Resultatet har också 
belastats av verktygsinvesteringar för hylsplugg till pappersindustrin. Försäljningsvolymen till 
pappersindustrin är högre än föregående år.  
 
 
Investeringar  
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 3,2 
MSEK (2,6) varav 1,5 MSEK avser återköp av försäljningsrättigheter. 
 
 
Kapitalstruktur och finansiell ställning 
Balansomslutningen uppgick vid årets slut till 18,4 MSEK (22,3). De materiella 
anläggningstillgångarna uppgick till 8,0 MSEK (8,1) och övriga anläggningstillgångar uppgick till 
1,6 MSEK (0,2). Bolagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 11,9 MSEK (12,7). Soliditeten 
uppgick till 64,7 % (57,0). 
 
Polyplanks likvida medel uppgick per den 31 december 2006 till 1,2 MSEK (0,2). Två av bolagets 
större aktieägare, Stångåkonsult i Kalmar HB och Ida och Sture Ljungdahls stiftelse, har 
tillsammans lånat bolaget 1,3 MSEK till och med den 31 december 2006. Inlåning har skett till 
marknadsmässiga villkor. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,1 (0,2). 
 
Styrelsen bedömer att kreditlöften från bank i kombination med ägarinlåning säkrar bolagets 
finansiering under det kommande året. Detta förutsätter dock att bolaget utvecklas enligt 
styrelsens förväntningar. Ytterligare behov av ägarkapital kan komma att krävas för att bolaget 
ska kunna utvecklas på bästa sätt. Se även not 18, Finansiella risker. 
 
Resultatet av Bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång 
framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter. Information lämnas ej 
enligt ÅRL 6 kap. 1 §, avseende mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning, då denna 
ej bedöms som väsentlig för bedömning av företagets resultat och ställning. 
 
 
Nyemission 
Styrelsen beslutade i juni och augusti 2006, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om 
apportemission av 750 000 aktier i samband med förvärv av försäljningsrättigheter samt om 
nyemission av 1 500 000 aktier med betalning genom kvittning av aktietecknarens fordran på 
bolaget. Båda emissionerna genomfördes till en teckningskurs om 1,0 SEK och innebar att 
bolaget tillfördes 2 250 KSEK före emissionskostnad om cirka 113 KSEK. Nyemissionerna 
registrerades av Bolagsverket under hösten 2006.  
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Personal 
Medelantalet anställda i Polyplank under året uppgick till 15 (14). Bolaget hade per den 31 
december 15 anställda, varav 13 män.   
 
 
Samarbeten och avtal 
 
Samarbetsavtal 
Svensk Miljöavskärmning AB 
Försäljningsrätten för systemprodukter såsom bl a miljöhus, avskärmningar, bullerreduktion 
samt profiler har återköpts av Polyplank som nu säljer produkterna genom egen säljorganisation. 
Anskaffningsvärdet är upptaget till  1 500 KSEK i balansräkningen. 
 
 
Licensavtal 
Ett licensavtal med ett företag i Sydafrika är under förhandling och bedöms kunna slutförhandlas 
under 2007. 
 
 
Framtidsutsikter  
Bolagets utveckling har – genom sina unika produkter i kombination med en stark miljöprofil 
och en intensivare marknadsbearbetning – stora möjligheter att få en positiv utveckling. 
Företagets fokus kommer att vara på försäljning av systemprodukter till fastighetsägare och 
fastighetsförvaltare samt hylsplugg till pappersindustrin. Däremot förväntar sig ej företaget några 
försäljningsvolymer gällande stora profiler för kanalisationer under 2007. 
 
 
Forskning och utveckling 
Fortsatt utveckling av stora profiler för bl a kanalisation samt nya systemprodukter för 
fastighetsområdet sker fortlöpande. Aktiverade kostnader enligt not 6 avser utveckling av ny 
metod för bearbetning av återvunnen plast. Övriga utvecklingskostnader har kostnadsförts 
löpande under året. 
 
 
Miljöpåverkan 
Polyplank bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Den 
anmälningspliktiga produktionen motsvarar i allt väsentligt hela bolagets nettoomsättning.   
 
 
Resurshushållning 
Redan affärsidén avslöjar att Polyplank AB (publ) på ett handgripligt sätt arbetar för en hållbar 
utveckling och för att hushålla med resurser. De ingående råvarorna består av återvunna 
termoplaster (ej PVC) och träfiber som kompounderas i den patenterade tillverkningsprocessen. 
Resultatet blir en komposit som har god motståndskraft mot fukt och röta. POLYPLANK® kan 
materialåtervinnas och kvantiteterna av produkter som tagits i retur från kunder har ökat 
väsentligt under föregående år. De kvarnade produkterna bildar således råvara till nya produkter i 
ett reellt kretslopp. 
 
Tillverkningsprocessen genererar produktionsspill vid uppstart och avbrott. Dessa mängder 
material återförs direkt tillbaka in i produktionen. 
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Miljöpolicy 
All produktutveckling i bolaget prioriterar kretsloppstänkandet. Miljöpåverkande tillsatser 
undviks i största möjliga utsträckning. Polyplank arbetar kontinuerligt med att reducera och 
förebygga miljöpåverkande faktorer. 
 
 
Ersättningar 
Ersättningen till VD har utgått som en fast lön. Innevarande år kommer lönen att bestå av en fast 
del och en rörlig del baserad på volymutvecklingen i bolaget. Till styrelsen utgår ersättning enligt 
stämmobeslut. 
 
 
Styrelsearbete 
Vid årsstämman i maj 2006 valdes Sten Thunberg, Stefan Jarbratt, Leif Jilkén, 
Stig Nilsson och Bengt Nilsson till ordinarie styrelseledamöter. Ingen suppleant valdes. 
Ordförande är Sten Thunberg. Under hösten 2006 avgick Stefan Jarbratt på egen begäran ur 
styrelsen p g a alltför stor arbetsbelastning i sitt ordinarie VD-jobb. 
 
Styrelsen har under året genomfört 11 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har upprättat en 
arbetsordning, som reglerar styrelsens arbete avseende arbetsfördelningen och ekonomisk 
rapportering, i enlighet med Aktiebolagslagen, 8 kap. 6 §, och företagets bolagsordning. 
Arbetsordningen behandlar bland annat styrelsens sammankomster, arbetsfördelning inom 
styrelsen och vilken typ av ärenden som skall behandlas i styrelsen. Styrelsen har upprättat en 
instruktion för verkställande direktören i Bolaget, som bland annat behandlar dennes 
arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter gentemot styrelsen. 
 
 
Förslag till disposition av bolagets resultat 
 
Till bolagsstämmans behandling (belopp i SEK) 
överkursfond 
balanserad förlust 

 
11 348 195 

-13 960  
Årets förlust -2 798 403 
Summa 8 535 832 
 
Styrelsen föreslår att 8 535 832 kronor överföres i ny räkning. Beträffande bolagets resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys med 
tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. 
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Resultaträkning 
 
Resultaträkning (KSEK)   
 Not 2006 2005 
    
    
Nettoomsättning  16 054 13 308 
Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga varor och pågående arbete för  
annans räkning 

 

626

 
 

458 
Aktiverat arbete för egen räkning  0 321 
  16 680 14 087 
   
Råvaror och förnödenheter  -4 705 -3 424 
Övriga externa kostnader 3,4 -6 326 -4 740 
Personalkostnader 2 -6 548 -5 686 
Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 

 
-1 852

 
-1 542 

   
Rörelseresultat  -2 751 -1 305 
   
Resultat från finansiella poster   
Ränteintäkter och liknande resultatposter  11 7 
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -58 -433 
Resultat efter finansiella poster  -2 798 -1 731 
   
Skatt 16 0 0 
Årets förlust  -2 798 -1 731 
   
Resultat per aktie (SEK), före och efter  -0,04 -0,03 
Utspädning   
   
Antal utestående aktier vid årets slut*)  67 009 135 54 759 135 
Genomsnittligt antal aktier  65 881 135 52 017 162 
   
* Antalet tecknade aktier som ej registrerats hos Bolagsverket uppgick per den 31 december 
2005 till 10 miljoner. Av dessa var ca 3.6 miljoner aktier betalda per 2005-12-31. Resterande 
del, ca 6,4 miljoner aktier har betalats under 2006. Det finns inga utestående teckningsoptioner 
eller konvertibler. Kvotvärde per aktie är 5 öre. 
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Balansräkning 
 
 
Balansräkning (KSEK)  
 Not 2006-12-31 2005-12-31
Tillgångar  
    
Tecknat men ej inbetalt kapital  0 7 000
    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utveckling m m  6 200 238
Patent, licenser och varumärken 7 1 412 0
S:a immateriella anläggningstillgångar  1 612 238
    
Materiella anläggningstillgångar  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 2 424 3 437
Inventarier, verktyg och installationer 9 5 587 4 636
S:a materiella anläggningstillgångar  8 011 8 073
  
  
Summa anläggningstillgångar  9 623 8 311
  
  
Omsättningstillgångar  
Varulager med mera  
Råvaror och förnödenheter  1 211 1 025
Varor under tillverkning         853 876
Färdiga varor och handelsvaror  1 821             1 172
S:a lager och varor under tillverkning  

               3 885             3 073
  
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar  3 091 2 827
Skattefordran  156 106
Övriga kortfristiga fordringar  12 198
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

 
10 450 624

S:a kortfristiga fordringar  3 709 3 755
  
Kassa och bank  1 193 183
  
Summa omsättningstillgångar  8 787 7 011
  
Summa tillgångar  18 410 22 322
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Balansräkning (KSEK)  
 Not 2006-12-31 2005-12-31
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital (67 009 135 aktier) 
(fg år 54 759 135) 

 
3 350 2 738

Reservfond  0 4 936
Pågående nyemission  0 10 004
S:a bundet eget kapital  3 350 17 678
  
Fritt eget kapital  
Överkursfond  11 348 0
Balanserad förlust  -14 -3 218
Årets förlust  -2 798 -1 731
S:a  fritt eget kapital  8 536 -4 949
  
Summa eget kapital  11 886 12 729
 
 

 

Avsättningar 
Garantier 

 
40 35

S:a avsättningar  40 35
  
Långfristiga skulder 11
Räntebärande långfristiga skulder  0 124
Summa långfristiga skulder  0 124
  
Kortfristiga skulder  
Checkräkningskredit 12 0 1 866
Skulder till kreditinstitut  37 140
Leverantörsskulder  3 070 4 071
Övriga kortfristiga skulder  1 646 1 833
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 
13 1 731 1 524

S:a kortfristiga skulder  6 484 9 434
  
Summa eget kapital och skulder  18 410 22 322
  
Ställda säkerheter 14 0 14 850
    
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
 
 



 

Årsredovisning 2006 Polyplank AB (publ)  15(28) 
 

Förändring av eget kapital 
  
  
  

Belopp i KSEK 
Aktie- 
kapital 

Reservfond Överkurs 
fond 

Pågående  
nyemission 

Balanserad
förlust

Totalt

   
   
Eget kapital 31 december 
2004 2 464 0

 
5 074 0 - 9 106 -1 568

  
 
Nyemission 274 - 4 936 - - 5 210
Resultatdisposition enligt 
beslut på 

 
 

ordinarie bolagsstämma - - -5 074 - 5 074 0
Pågående nyemission - - - 11 000 - 11 000
Emissionskostnader - - - -996 - -996
Förändring av egna kapitalet  
som inte redovisas i  
resultaträkningen 1) - - -  814 814
Årets förlust - - - - -1 731 -1 731
Omklassificering i enlighet  
Med ÅRL 5:14 - 4 936 -4 936 - - 0
   
Eget kapital 31 december 
2005 2 738 4 936

 
0 10 004 - 4 949 12 729

 
Nyemission 500            9 504 -10 004 - 0
Resultatdisposition enligt 
beslut på årsstämman -4 936  4 936 0
Apportemission 37 713  - 750
Nyemission 75 - 1 425  - 1 500
Emissionskostnader - - -294 - - -294
Årets förlust - - - - -2 798 -2 798
   
Avrundning  -1 -1
Eget kapital 31 december 
2006 3 350 0       11 348 0 -2 812 11 886
 
 
1) Avser avskrivning av skulder till tidigare aktieägare i samband med slutförhandling avseende 
avyttringen av det tidigare dotterbolaget Scandinavian Wood Fiber AB. 
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Kassaflödesanalys 
 
 
Kassaflödesanalys (KSEK)   
 Not 2006 2005 
Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat   -2 751 -1 305 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

 
15 4 107 2 211 

   1 356 906 
   
Erhållen ränta  11 7 
Erlagd ränta 5 -58 -433 
   
    1 309 -480 
   
Ökning/minskning varulager  -812 -1 171 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
fordringar 

 
46 -978 

Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder 

 
-2 950 3 289 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 407 1 620 
    
    
Investeringsverksamheten    
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 

 
6,7 -1 515 -251 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 8,9 -1 649 -2 329 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 164 -2 580 
    
Finansieringsverksamheten   
Nyemission  6 705 8 214 
   
Amortering av skuld  -124 -7 223 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  6 581 991 
    
Årets kassaflöde  1 010 31 
Likvida medel vid årets början  183 152 
Likvida medel vid årets slut  1 193 183 
 
Likvida medel består av  
Kassa och bank  1 193  183 
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Noter 
Belopp i KSEK om inget annat anges. 
 
 
Redovisningsprinciper 
Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05 Redovisning för juridiska 
personer samt Årsredovisningslagen (ÅRL). RR 32:05 anger att juridiska personer vars 
värdepapper på balansdagen är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats som 
huvudregel skall tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS), godkända av EG-
kommissionen för tillämpning inom EU. Från denna regel görs i RR 32:05 vissa undantag och 
tillägg, beroende på lagbestämmelser, främst i ÅRL, samt på sambandet mellan redovisning och 
beskattning.  
 
Bolaget kommer från och med den 1 januari 2007 att tillämpa RR 32:06. Bolagets preliminära 
bedömning är att tillämpningen av den nya rekommendationen inte kommer att få någon 
väsentlig påverkan på bolagets resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys och egna kapital. 
 
I bolagets finansiella rapporter har värdering av poster skett till anskaffningsvärde om inget annat 
anges nedan. Nedan beskrivs bolagets väsentligaste redovisningsprinciper som har tillämpats. 
 
 
Koncernredovisning 
Bolaget äger inga dotterbolag eller andelar i intressebolag eller joint-ventures varför ingen 
koncernredovisning upprättas. 
 
 
Intäkter  
Intäkter 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. 
 
 
Leasing 
I enlighet med RR 32 redovisas bolagets leasingavtal enligt de regler som gäller för operationella 
leasingavtal, vilket innebär att leasingavgifter som erläggs kostnadsförs systematiskt över 
leasingperioden. 
 
 
Utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas, när de tas in i redovisningen, till svenska kronor enligt 
transaktionsdagens valutakurs. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas på 
varje balansdag enligt balansdagskursen. Kursdifferenser som uppkommer inkluderas i periodens 
resultat. 
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Lånekostnader 
Lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig i enlighet med RR 32. 
 
 
Pensionskostnader 
Bolaget har avgiftsbestämda pensionsplaner. Erlagda premier avseende avgiftsbestämda 
pensionsplaner kostnadsförs löpande.  
 
 
Skatt 
Skattekostnaden utgörs av aktuell skatteskuld och uppskjuten skatt. 
 
Aktuell skatteskuld baseras på årets skattepliktiga resultat. Årets skattepliktiga resultat skiljer sig 
från årets redovisade resultat genom att det har justerats för ej skattepliktiga och ej avdragsgilla 
poster. Bolagets aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som är föreskrivna eller 
aviserade på balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt är den skatt som företaget förväntar sig betala eller erhålla avseende temporära 
skillnader som uppkommer mellan det redovisade värdet på tillgångar och det skattemässiga 
värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den 
s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga 
temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas då det är sannolikt att beloppen 
kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott.  
 
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och 
reduceras till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer 
att finnas tillgängliga för att utnyttjas helt eller delvis mot den uppskjutna skattefordran.  
 
Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas gälla för den period då tillgången 
återvinns eller skulden regleras. Uppskjuten skatt redovisas som intäkt eller kostnad i 
resultaträkningen, utom i de fall den avser transaktioner eller händelser som redovisats direkt mot 
eget kapital. Då redovisas även den uppskjutna skatten direkt mot eget kapital. 
 
 
Materiella anläggningstillgångar 

 Maskiner och andra tekniska anläggningar samt inventarier, verktyg och installationer tas upp till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  
 
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar redovisas som kostnad så att tillgångens värde 
skrivs av linjärt över dess beräknade nyttjandeperiod. Beräknad nyttjandeperiod framgår av not 
8 och 9.  
 
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov. 
 
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. 
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Internt upparbetade immateriella tillgångar – utgifter för forskning och utveckling 
Utgifter för forskning redovisas som en kostnad i den period de uppkommer. 
 
Internt upparbetade immateriella tillgångar som härrör från bolagets utveckling redovisas endast 
om följande villkor är uppfyllda: 
 

• en identifierbar tillgång har skapats (t ex en programvara och nya processer) 
• det är sannolikt att tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och 
• utgifterna för att utveckla tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 

Om det inte är möjligt att redovisa någon internt upparbetad immateriell tillgång redovisas 
utgifterna för utveckling som en kostnad i den period de uppkommer. Internt upparbetade 
immateriella tillgångar skrivs av linjärt över nyttjandeperioden om 5 år. 
 
 
Patent, licenser 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 nuvärdeberäknas de uppskattade framtida 
in- och utbetalningar som tillgången väntas ge upphov till under sin nyttjandeperiod. Vid 
nuvärdeberäkningen 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 
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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 balansräkningen redovisas checkräkningskredit som upplåning 
bland Kortfristiga skulder. 
 
 
Finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i koncernens balansräkning när koncernen ingår som 
part i avtalet rörande det finansiella instrumentet.  
 
 
Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas till nominellt värde med avdrag för reserveringar för osäkra 
fordringar.  
 
 
Banklån 
Räntebärande banklån och checkräkningskrediter redovisas initialt till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. Räntebärande banklån och checkräkningskredit redovisas därefter till 
upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över 
låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 
 
 
Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
 
 
Avsättningar 
Avsättningar för garantikostnader redovisas vid tidpunkten för försäljning av de aktuella 
produkterna, baserat på bolagets bästa uppskattning av utgiften för att reglera bolagets 
åtagande.  
 
 
Segmentrapportering 
En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller produkter eller 
tjänster som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra 
rörelsegrenar. Geografiska områden tillhandahåller produkter eller tjänster inom en ekonomisk 
miljö som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra 
ekonomiska miljöer. 
 
Bolagets verksamhet består av tillverkning av egenutvecklade produkter i ett kompositmaterial 
bestående av återvunnen plats och träfibrer. Av denna komposit tillverkas granulat som 
används för tillverkning av extruderade och formsprutade produkter. Organisatoriskt delas 
bolaget inte in i olika rörelsegrenar då bolagets produkter är utsatta för risker och möjligheter 
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som inte skiljer sig åt. Bolaget är inte heller indelat i olika geografiska områden då verksamheten 
bedrivs i Sverige. 
 
 
Resultat per aktie 
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultatet divideras med ett vägt 
genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden. För beräkning av resultat per aktie 
efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier för 
utspädningseffekten av samtliga potentiella stamaktier.  
 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
  
Not 1 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång   
Bolaget offensiva marknadssatsningar har under första kvartalet inneburit att två nya säljare 
har anställts för att bearbeta södra och västra Sverige. 
        
Not 2 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 
 

2006
 

2005 
Medelantalet anställda, med fördelning på  
kvinnor och män har uppgått till  

 

  
Kvinnor 2 2 
Män 13 12 
Totalt för bolaget 15 14 
   
  
Löner och ersättningar har uppgått till  
styrelsen och verkställande direktören 1) 567 186 
Övriga anställda 4 553 4 002 
Totala löner och ersättningar 5 120 4 188 
  
Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 574 1 433 
Pensionskostnader varav för styrelse och 
verkställande direktören 71 KSEK (65). 71 65 
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader för bolaget. 6 765 5 686 
 
 
Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare 
Till styrelsen utgår arvode i enlighet med årsstämmans beslut. 
Ersättning till verkställande direktören utgörs av grundlön samt pensionsförmån. 
Förändringar i avtal med verkställande direktören förhandlas av styrelsens ordförande.  
 
Utöver styrelsen och verkställande direktören förekommer inga ledande befattningshavare i 
bolaget. 
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1) Ersättning till ordföranden har kostnadsförts med 90 KSEK och till övriga 
styrelseledamöter 45 KSEK vardera. Dessa arvoden har ännu ej utbetalats. Därutöver har 
ersättning utgått med 84 KSEK tkr till styrelseledamoten Bengt Nilsson avseende utfört 
arbete som ekonomichef i bolaget.  
 
Till verkställande direktören har utgått fast lön om 350 KSEK under 2006  (anställd fr o m 
2006-06-01). Pensionskostnader för verkställande direktören uppgår för 2006 till 71 KSEK 
tkr jämte sociala avgifter.  

 
 

Den totala sjukfrånvaron har varit 10,25 procent under tiden 2006-01-01 till 2006-12-31 (9,63%). 
Sjukfrånvaro över 60 kalenderdagar utgör 54,08% (56%). Uppgift om sjukfrånvaro för kvinnor 
respektive män, samt uppgift om sjukfrånvaro fördelat på åldersgrupperna <29 år, 30-49 år samt 
>50 år lämnas ej då uppgifterna endera kan hänföras till enskild individ, alternativt att antalet 
anställda i grupperna understiger 10 personer. 
 
 
Avtal om avgångsvederlag och ersättning till ledande befattningshavare  
Lön och övriga ersättningar, inklusive sociala kostnader, till verkställande direktören uppgick 
under 2006 till 528 KSEK. Bolagets ansvar omfattar fyra månaders uppsägningslön med 
bibehållna förmåner.  
 
 
Könsfördelning i företagsledningen 
Styrelsen består av fyra ledamöter varav samtliga är män. Övriga ledande befattningshavare utgörs 
av verkställande direktören som är man. 
 
Not 3 Ersättning till revisorerna 
 2006 2005
Deloitte AB 
Revisionsuppdrag 102 103
Andra uppdrag 143 294
Ersättning till revisorer  245 397
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 
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Not 4 Leasing   
 
Operationell leasing 
 
Årets kostnad för operationell leasing och lokalhyra samt tillgångar såsom maskiner och 
inventarier m m redovisas bland rörelsekostnaderna och uppgick till 1 510 KSEK (1 825). 
Framtida minimileasingavgifter för ej uppsägningsbara operationella leasingkontrakt förfaller 
enligt följande : 
 2006 2005
 
Inom 1 år 1 470 1 392
Senare än 1 år men inom 5 år 417 1 801
Senare än 5 år 0 0
  1 887 3 193
 
Bolaget har inga leasingkontrakt som klassificeras som finansiell leasing. 
 
 
Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 

2006 2005
 
Räntor 58 433
 
 
Not 6 Balanserade utgifter för utveckling 
 2006-12-31 2005-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärden 436 185
Årets förändringar 
-Aktiverade utgifter 15 251 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 451 436
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar -198 -151
Årets förändringar   
-Avskrivningar -53 -47
Utgående ackumulerade avskrivningar -251 -198
 
Utgående restvärde enligt plan 200 238
 
Under räkenskapsåret har inga utgifter för forskning och utveckling kostnadsförts. 
Avskrivning enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 
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Not 7 Patent, licenser och varumärken 
 2006-12-31 2005-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärden 
Årets förändringar 
Inköp av försäljningsrättigheter 

650

1 500

650

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 150 650
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar -650 -520
Årets förändringar 
- Avskrivningar -88 -130
Utgående ackumulerade avskrivningar -738 -650
 
Utgående restvärde enligt plan 1 412 0
 
Avskrivning enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 
 
 
Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
 2006-12-31 2005-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärden 13 843 13 824
Årets förändringar 
- Inköp/omklassificeringar -174 19
-Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 13 669 13 843
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar -10 406 -9 671
Årets förändringar 
- Avskrivningar -839 -735
Utgående ackumulerade avskrivningar -11 245 -10 406
 
Utgående restvärde enligt plan 2 424 3 437
 
År 2004 gjordes en översyn avseende nyttjandeperioden för en betydande del av bolagets 
maskiner och andra tekniska anläggningar, vilket resulterade i att nyttjandeperioden förlängdes 
med uppemot 6 år. Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5-16 år för 
maskiner och andra tekniska anläggningar som anskaffats före 2004 och på en nyttjandeperiod av 
5-10 år för anskaffningar fr o m 2004-01-01. 
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 
 2006-12-31 2005-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Ingående anskaffningsvärden 9 319 7 009
Årets förändringar 
- Inköp 1 649 2 310
- Omklassificering 174 0
- Försäljning 0 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 11 142 9 319
 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar -4 683 -4 052
Årets förändringar 
- Avskrivningar/försäljning -872 -631
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 555 -4 683
 
Utgående restvärde enligt plan 5 587 4 636
 
År 2004 gjordes en översyn avseende nyttjandeperioden för en betydande del av bolagets 
inventarier, verktyg och installationer, vilket resulterade i att nyttjandeperioden förlängdes med 
uppemot 6 år. Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5-16 år för 
inventarier, verktyg och installationer som anskaffats före 2004 och på en nyttjandeperiod av 3-5 
år för anskaffningar fr o m 2004-01-01. 
 
 
Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 2006-12-31 2005-12-31
 
Förutbetalda försäkringar 21 220
Förutbetalda hyror 314 310
Övriga poster 115 94
Summa 450 624
 
 
Not 11 Långfristiga skulder 
 2006-12-31 2005-12-31 
  
Räntebärande långfristiga skulder 0 124 
 
 
Not 12 Checkräkningskredit 
 2006-12-31 2005-12-31
 
Beviljad kreditlimit 0 2 000
Outnyttjad del 0 -134
Utnyttjat kreditbelopp 0 1 866
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Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 2006-12-31 2005-12-31
   
Upplupna semesterlöner 535 486
Upplupna sociala avgifter 433 398
Upplupna räntekostnader 16 179
Övriga poster 747 461
Summa 1 731 1 524
 
 
Not 14 Ställda säkerheter 
 2006-12-31 2005-12-31
 
För avsättningar och egna skulder 
 
Företagsinteckningar 0 14 850
Summa ställda säkerheter 0 14 850
 
 
Not 15 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
 2006-12-31 2005-12-31
 
Avskrivningar 1 852 1 542
Apportemission  750
Kvittningsemission 1 500
Förändring av garantiavsättning 5 -145
Resultat från koncernföretag 0
Övrigt* 0 814
Summa  4 107 2 211
 
* Avser under 2005 avskrivning av skulder till tidigare aktieägare, se även förändring av eget 
kapital sidan 15. 
 
 
Not 16 Skatter 
 
Polyplank har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag vilka beräknas uppgå till ca 110 
MSEK vid 2007 års taxering. Av försiktighetsskäl har ej någon uppskjuten skattefordran 
redovisats. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är 
mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste 
framtiden. På grund av tidigare ägarförändringar är det inte klarlagt att dessa skattemässigt kan 
utnyttjas fullt ut. 
 
 
Not 17 Transaktioner med närstående 
 
Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 625 tkr. Lånet löper med en ränta om 
6,5%. Leif Jilkén, styrelseledamot, har en fordran på bolaget om 223 tkr som löper med en ränta 
om 6,5%. 
Försäljning till och inköp från Stångåkonsult i Kalmar HB, jämte därav ägda bolag har skett till 
marknadsmässiga villkor. 
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Not 18 Finansiella risker 
 
Bolaget utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker så som marknadsrisk (inkl valutarisk, 
ränterisk och prisrisk) kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Den övergripande 
riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiella resultat och 
ställning : 
 
Marknadsrisk 
 
Valutarisk : Bolagets köp och försäljning görs i huvudsak i SEK. 
Prisrisk : Företaget bedöms, i allt väsentligt, inte vara exponerat för prisrisk. 
Ränterisk : Företagets ränterisk är begränsad eftersom skuldsättningen är låg. 
 
Kreditrisk 
 
Bolaget har i huvudsak stora stabila kunder och kreditrisken är liten. 
 
Likviditets- och kassaflödesrisk 
 
Polyplanks verksamhet kan även framöver komma att behöva ytterligare externt kapital för att 
Bolaget skal kunna expandera enligt planerna. Detta kan innebära att ytterligare ägarkapital kan 
komma att krävas för att Polyplank ska kunna utvecklas på bästa sätt. Bolagets möjligheter att 
tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar. Det finns 
ingen garanti för att Polyplank kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital i framtiden. Härvid 
är även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse. 
 
 
Not 19 Andra upplysningar 
 
Bolagets säte är Kalmar och bolagsform är Aktiebolag (publ.) 
Adress:  Kalmar Tech Park 

393 56 KALMAR 
 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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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse den 15 maj 
2007.  
 
Kalmar den 26 april 2007 
 
 
Sten Thunberg   Ulf Björn 
Styrelsens ordförande   Verkställande direktör 
 
 
 
 
Bengt Nilsson    Stig Nilsson 
 
 
Leif Jilkén      
 
 
    
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 april 2007. 
 
 
Christian Johansson  Magnus Andersson 
Auktoriserad revisor  Godkänd revisor 
  






