
 
 

 
Delårsrapport januari - juni 2008 

 
PolyPlank AB (publ) 

 
 
Andra kvartalet 
 

 Omsättningen för kvartal 2 uppgick till 3,4 MSEK (3,7).  

 Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,8 MSEK (-1,9). 

 Resultatet efter skatt uppgick till –2,0 MSEK (-2,0). Resultatet per aktie uppgick till  
-0,03 (-0,03).  
 

Första halvåret 

 Omsättningen för perioden uppgick till 6,8 MSEK (6,7). 

 Resultatet efter avskrivningar uppgick till –1,5 MSEK (-3,8). 

 Resultatet efter skatt uppgick till –1,8 MSEK (-4,0). Resultatet per aktie uppgick till 
-0,03 (-0,06) 

 Flytten av fabriken till Mörbylånga Kommun har genomförts. 

 Flyttbidrag har erhållits med 4,6 MSEK. 

 Total orderingång för leverans under verksamhetsåret 21,8 MSEK (11,4). 
 

 
Marknad och verksamhet               
 
PolyPlank AB ( publ) har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att 
använda återvunnen polymerbaserad plast och organiska fibrer ( i första hand trä) vilket innebär 
minimal påverkan på miljön då företagets råvaror redan varit ute i kretsloppet.  
Vidare har Polyplank inga kemiska tillsatser i processen vilket ytterligare stärker företagets 
miljöprofil. 
Polyplanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen.  
Exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, hög 
motståndskraft mot fukt, ingen möjlighet för materialet att angripas av röta, enkelt att underhålla, 
lång livslängd, och kan efter produktens livslängd materialåtervinnas.  
Då Polyplank återtar produkterna efter dess användning tar Bolaget sitt fulla producentansvar. 
Produkterna blir ånyo användbara. 
 
Polyplanks huvudsakliga produktområden, där samtliga produkter baseras på Bolagets 
återvinningsbara och miljövänliga trä och polymerbaserade komposit, är tre; 

 Polyplank Fastigheter. 

 Polyplugg.   

 Polychannel. 
Därutöver bearbetas ett antal utländska marknader för försäljning av licenser.  
 
Inom produktområdet Polyplank Fastigheter tillverkas extruderade profiler. 
Vi tillhandahåller hela systemlösningar för bland annat miljöhus/sopsorteringsstationer, 
terrassavskiljare, cykelskjul, garage, förråd, staket m.m. till bl.a fastighetsbolag.
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Vidare tillverkar Bolaget system för bullerreduktion och bullerdämpning kring vägar, järnvägar 
samt bullerreduktion till industrin.  
Försäljning sker även av lösa profiler för andra applikationer. 
 
Produktområdet Polyplugg tillverkar hylsplugg till pappersbruk. Hylspluggen används som 
belastnings- och transportskydd i pappersbalar. Hylspluggen kan användas ett flertal gånger och 
genererar inte några kostnader vid deponi då pluggen går direkt tillbaka till materialåtervinning.  
Inom detta område är återvinningscirkeln i princip sluten då fibrerna kommer från återvunnet 
returpapper.  
 
Polychannel producerar en profil som kan användas som lock avsett för bl a kabelkanalisation, 
bryggor m.m. 
 
Polyplank Fastigheter 
Polyplank har under den senaste tiden anställt flera säljare vars viktigaste uppgifter är att bearbeta 
professionella fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Under det första halvåret har ett antal, för 
Bolaget, större affärer avslutats. Kunderna har konstaterat att produkterna har en rad fördelar. 
POLYPLANK®-profilerna kräver minimalt underhåll och under den långa livslängden blir 
kostnaden lägre jämfört med andra material 
Bolaget bedömer att marknaden fortfarande är stor och Bolagets marknadsandelar inom detta 
område kommer att öka under de kommande åren. 
Orderingången är god och under andra halvåret kommer bolaget att omsätta mer inom detta 
område än under hela 2007. 
 
Polyplugg 
Avtalet med en stor tillverkare av papper ger Bolaget kontinuerliga intäkter inom detta område. 
 
Polychannel 
Bryggor av bolagets stora extruderade profiler i POLYPLANK- material har levererats under 
kvartal 2. 
Testordrar har levererats till ett välkänt företag gällande inkappsling av turbiner. Bolaget ser fram 
emot utvärderingen av dessa tester som kan ge bolaget ökade försäljningsvolymer gällande stora 
profiler.  
 
 
Licenser 
Förhandlingar angående en licens är inne i slutskedet. Bolagets förhoppning är att ett licensavtal 
tecknas under 2008.  
 
 
Produktionen 
I anläggningen, som har flyttats till nya lokaler i Färjestaden, Öland, finns en komplett 
maskinpark som omfattar samtliga moment i produktionskedjan; granulering av plast och 
organisk fiber samt produktframställning i både extruderingslinjer och formsprutor. 
Stora investeringar har gjorts i Bolagets nya lokaler och dessutom har produktionslinjerna erhållit 
en översyn för förbättring av produktionslogistiken och effektivisering av produktionen. 



 
 

PolyPlank AB (publ) 556489-7998 – Delårsrapport Q2 2008 

En ny process för bearbetning av återvunna termoplaster är under utveckling. Lovande försök är 
gjorda och Bolaget har stor tilltro till denna process. Denna process kommer att säkra Bolagets 
råvaruförsörjning under flera år. 
 
Målsättningen för Bolaget är att på sikt bli en ledande aktör i Norden inom tillverkning av trä- 
och polymerbaserade produkter.  
 
 
Omsättning och resultat 
 
Nettoomsättningen för april - juni 2008 uppgick till 3,4 MSEK (3,7).  
 
Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick för den aktuella rapportperioden till –1,8 MSEK 
(-1,9).  
 
Resultatet efter skatt uppgick till –2,0 MSEK (-2,0). 
 
Under första halvåret har resultatet påverkats av genomförd flytt av verksamheten. 
Följande poster har direkt haft en resultatpåverkande effekt: 
Erhållen ersättning från hyresvärd p g a hyreskontraktets upphörande    4 600 KSEK 
Totala utgifter för flytt, förbättringar i nya lokaliteterna, nyinves - 
teringar m m                                                                                           - 8 162 KSEK 
Aktiverade kostnader för eget arbete i nya anläggningen                           1 280 KSEK 
Investeringskostnader som aktiverats och skrivs av enligt plan 
av redovisade totala kostnaderna ovan                                                      5 398 KSEK 
Total resultatpåverkan                                                                               3 116 KSEK 
 
 
Finansiering och likviditet 
 
De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 MSEK (0,2). 
Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB garanterar Bolagets kortsiktiga likviditet. Vidare har 
huvudägaren förbundit sig att inte kräva återbetalning av inlånade medel förrän Bolagets likviditet 
är säkrad. Under andra halvåret planerar Bolaget att genomföra en nyemission. 
Styrelsen bedömer att gjorda utfästelser och den planerade nyemissionen skall säkra Bolagets 
likviditet under verksamhetsåret.  
 
 
Investeringar 
 
Investeringarna uppgick till 0,3 MSEK (0,0 MSEK). 
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Skatter 
 
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. 
 
 
Framtidsutsikter 
 
Någon prognos lämnas inte vid detta rapporteringstillfälle. 
 
 
Redovisningsprinciper     
 
Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06 Redovisning för juridiska 
personer samt Årsredovisningslagen (ÅRL). RR 32:06 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 32:06 vissa undantag och 
tillägg, beroende på lagbestämmelser, främst i ÅRL, samt på sambandet mellan redovisning och 
beskattning.  
I bolagets finansiella rapporter har värdering av poster skett till anskaffningsvärde om inget annat 
anges nedan. Nedan beskrivs bolagets väsentligaste redovisningsprinciper som har tillämpats. 
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Nya redovisningsprinciper 
 
Redovisningsrådet (”RR”) har under 2007 ersatts av Rådet för finansiell rapportering (”RFR”) 
och bolaget kommer från och med den 1 januari 2008 att tillämpa RFR 2.1 Redovisning för 
juridiska personer istället för RR 32:06. Bolagets bedömning är att tillämpningen av RFR 2.1 inte 
kommer att få någon väsentlig påverkan på bolagets resultat- och balansräkningar, 
kassaflödesanalys och egna kapital. 
 
 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en 

rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 

risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 
 
Kalmar den 14 augusti 2008 
 
 
 
Sten Thunberg 
Styr ordf. 
 
 
 
 
Leif Jilkén Bengt Nilsson Stig Nilsson Björn Peterson Mattias Lindahl 
Styr ledamot styr ledamot styr ledamot styr ledamot styr ledamot 
 
 
 
Revisorernas granskningsrapport 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. 
 
 
Kommande rapporttillfällen 
 

 Delårsrapport januari-september 2008, 14 november 2008 
 
För ytterligare information: 
 
Ulf Björn, VD, tel 0485 66 44 80 alternativt 
 
Bengt Nilsson, Ekonomiansvarig, tel 0485 66 44 80 
 
 
 
 
 
 

Polyplank AB (publ) 
Storgatan 123, SE-386 35  Färjestaden 

Tel 0485 66 44 80  Fax 0485 66 44 99. 
E-post info@polyplank.se 

www.polyplank.se 
Org.nr 556489-7998 

 

http://www.polyplank.se/
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Resultaträkningar 
 

 April-Juni April-Juni Jan-Juni Jan-Juni Helåret Helåret 

Belopp i KSEK 2008 2007 2008 2007 2007 2006 

       

Nettoomsättning 3 438 3 666 6 829 6 741 14 562 16 054 
 
Förändring av lager  12 109 -682 -139 -755 626 

       

Övriga intäkter 0 0 4 600 0 0 0 

       

Aktiverat utvecklingsarbete 1 120 0 1 680 0 0 0 

       

Rörelsens kostnader -5 841 -5 221 -12 795 -9 401 -18 334 -17 579 

       

Resultat före avskrivningar -1 271 -1 446 -368 -2 799 -4 527 -899 

       

Avskrivningar på materiella anl       

tillgångar och immateriella tillg -563 -485 -1 124 -971 -2 214 -1 852 

       

Rörelseresultat -1 834 -1 931 -1 492 -3 770 -6 741 -2 751 

       

Finansiellt netto -194 -95 -340 -189 -555 -47 

       

Periodens resultat -2 028 -2 026 -1 832 -3 959 -7 296 -2 798 

       

Genomsnittligt antal aktier, tusental 67 009 67 009 67 009 67 009 67 009 65 881 

       

Resultat per aktie -0,03 -0,03 -0,03 -0,06 -0,11 -0,04 
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Balansräkningar 

 Juni Juni Dec  Dec  

 2008 2007 2007 2006 

     

Tillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 
 

12 490 7 082 
 

6 214 8 011 

     

Immateriella anläggningstillgångar 1 109 1 612 1 259 1 612 

     

Summa anläggningstillgångar 13 599 8 694 7 473 9 623 

     

Varulager 2 418 3 842 3 408 3 885 

     

Kortfristiga fordringar 4 201 3 691 3 479 3 709 

     

Likvida medel 1 185 142 1 193 

     

Summa omsättningstillgångar 6 620 7 718 7 029 8 787 

     

Summa tillgångar 20 219 16 412 14 502 18 410 

     

     

Eget kapital och skulder     

     

Eget kapital 2 758 7 927 4 590 11 886 

     

Långfristiga skulder 1) 2 540 636 40 0 

     

Korfristiga skulder 1) 14 921 7 849 9 872 6 524 

     

Summa eget kapital och skulder 
 

20 219 16 412 
 

14 502 18 410 

     

1) Varav räntebärande skulder  
 

9 492 2 834 
 

4 678 1 285 
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Kassaflödesanalyser i sammandrag 
 

Belopp i KSEK April-Juni April-Juni Jan-Juni Jan-Juni Helåret Helåret 

 2008 2007 2008 2007 2007 2006 

       

Kassaflöde från den löpande       

Verksamheten -1 465 -1 541 -708 -2 988 -5 082 -946 

       

Förändringar av rörelsekapital 272 -271 5 317 1 386 4 055 -3 711 

       
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -1 441 -1 -7 250 -42 -64 -3 164 

       
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 2 500 636 2 500 636 40 8 831 

       

Periodens kassaflöde -134 -1 177 -141 -1 008 -1 051 1 010 

       

Likvida medel vid periodens ingång 135 1 362 142 1 193 1 193 183 

       

Likvida medel vid periodens utgång 1 185 1 185 142 1 193 
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Förändringar i eget kapital 
 
 

Belopp i KSEK April-Juni April-Juni Juni  Juni Dec Dec 

 2008 2007 2008 2007 2007 2006 

       

Belopp vid periodens ingång 4 786 9 953 4 590 11 886 11 886 12 729 

       

Nyemission       2 256 
 
Emissionskostnader   

  
 -301 

       

Periodens resultat -2 028 -2 026 -1 832 -3 959 -7296 -2 798 

       

Belopp vid periodens utgång 2 758 7 927 2 758 7 927 4590 11 886 

       

       

       
 
 

Data per aktie April-Juni April-Juni  Jan-Juni   Jan-Juni  Helåret Helåret 

 2008 2007 2008 2007 2007 2006 

       

Antal aktier vid periodens slut 67 009 67 009 67 009 67 009 67 009 67 009 

       

Resultat per aktie -0,03 -0,03 -0,03 -0,06 -0,11 -0,04 

       

Eget kapital per aktie 0,04 0,12 0,04 0,12 0,07 0,18 
 
 

Nyckeltal April-Juni April-Juni Jan-Juni Jan-Juni Helåret Helåret  

 2008 2007 2008 2007 2007 2006 

       

Avkastning på eget kapital neg neg  neg  neg  neg  neg  

Avkastning på totalt kapital neg neg  neg  neg  neg   neg  

Rörelsemarginal neg neg  neg  neg  neg   neg  

Vinstmarginal neg neg  neg  neg  neg   neg  

Soliditet % 14 48              14     48  32  65  

Räntetäckningsgrad neg neg  neg  neg  neg   neg  
Aktiverade utvecklingskostnader för nya 
produktionsprocesser 400 0 400     0 15 -15     

Medeltal anställda 17 17 17                    16 17                   15     

 


