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Delårsrapport januari - september 2008 

 

PolyPlank AB (publ) 

 

 

Tredje kvartalet 

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

 Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,6 MSEK (-1,2). 

 Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 MSEK (-1,4). Resultatet per aktie uppgick till  

-0,03 (-0,02).  

 

Tre kvartal ackumulerat 

 Omsättningen för perioden uppgick till 12,1 MSEK (10,1). 

 Resultatet efter avskrivningar uppgick till -3,1 MSEK (-5,0). 

 Resultatet efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (-5,4). Resultatet per aktie uppgick till 

-0,06 (-0,06) 

 Flytten av fabriken till Mörbylånga Kommun har genomförts. 

 Ersättning för förtida flytt har erhållits med 4,6 MSEK. 

 Total orderingång för leverans under verksamhetsåret 24,9 1 MSEK (12,9). 

 

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, förutom färgpigment, 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.  

                                                 

1 Det totala ordervärdet under året kommer ej att kunna effektueras pga förseningar i vissa 
bygglovsärenden. 
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Då samtliga Polyplanks produkter är återvinningsbara kan vi ta tillbaka använda produkter och 
återanvända materialet till nya applikationer. 

Polyplanks huvudsakliga produktområden, där samtliga produkter baseras på Polyplanks 
återvinningsbara och miljövänliga trä och polymerbaserade komposit, är fem; 

 System för fastighetssektorn 

 System för bullerreduktion 

 Profiler för andra applikationer 

 Hylsplugg 

 Licensavtal 

System för fastighetssektorn  

Inom produktområdet System för fastighetssektorn tillverkas extruderade profiler. Vi tillhandahåller 
hela systemlösningar för bland annat miljöhus/sopsorteringsstationer, terrassavskiljare, cykelskjul, 
garage, förråd, staket m.m. till bl.a fastighetsbolag. 

Polyplank AB fortsätter att göra intressanta affärer inom detta område. Bl a kan ett projekt i ett 
bostadsområde i Göteborg nämnas på 1 200 terrassavskiljare. 

Behovet av att byta ut ruttnande material i bostadsområden kommer fortsättningsvis alltid att 
vara stort vilket gör att Polyplank bedömer marknaden inom detta område som en 
tillväxtmarknad. Polyplankmaterialet kan med fördel användas i flera applikationer som idag 
består av andra material. 

Försäljningen av miljöhus har ökat men inom detta område är vi beroende av byggnadslov och 
det kan göra att vissa projekt förskjuts framåt i tiden. Ordrarna är dock påskrivna och klara och 
kommer därför att effektueras när samtliga formalia har vunnit laga kraft. 

System för bullerreduktion 

Detta produktområde, System för bullerreduktion, är Polyplanks äldsta och vi har sedan Polyplanks 
start stadigt via detta produktområde levererat ut till nöjda kunder olika bullerdämpningssystem 
för vägar, järnvägar samt bullerreduktion till industrin.  

Profiler för andra applikationer 

Försäljning av lösa profiler för andra applikationer sker inom produktområdet Profiler för andra 
applikationer. Profilerna används i olika applikationer, t ex för kabelkanalisation och bryggor. 

De av Polyplank utförda testordrarna gällande inkapsling av maskiner håller fortfarande på att 
utvärderas. Lovande testresultat finns och vi ser möjligheten till att utveckla detta samarbete 
ytterligare. 

Hylsplugg 

Inom produktområdet Hylsplugg tillverkas hylsplugg till pappersbruk som använder dessa 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 Polyplank för 
materialåtervinning. Inom detta område är återvinningscirkeln i princip sluten då fibrerna 
kommer från återvunnet returpapper.  

Avtalet med en stor tillverkare av papper ger Polyplank kontinuerliga intäkter inom detta område. 
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Licensavtal 

Det sista produktområdet är Licensavtal. Polyplank har genomfört förhandlingar gällande licens i 
ett annat land men, pga finansieringsproblem hos tilltänkt slutkund, skjuts vidare förhandlingar 
på framtiden. Detta gör att Polyplank ej kommer att genomföra någon licensaffär 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. 

De stora investeringar som gjorts börjar nu ge de effekter som Polyplank förväntat sig. Testerna 
gällande en ny process för bearbetning av råvaran har nu kommit fram till en fungerande 
prototyp. Polyplank räknar med att få ut full kapacitet under andra kvartalet 2009 och då har 
Polyplank säkrat råvaruförsörjningen under lång tid. 

Målsättningen för Polyplank är att bli en ledande aktör i Norden inom tillverkning av trä- och 
polymerbaserade produkter.  

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen för juli - september 2008 uppgick till 5,3 MSEK (3,3).  

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick för den aktuella rapportperioden till -1,6 MSEK 

(-1,2).  

Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 MSEK (-1,4). 

Finansiering och likviditet 

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 MSEK (0,0). 

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB garanterar Polyplanks likviditet. Vidare har 
huvudägaren förbundit sig att inte kräva återbetalning av inlånade medel förrän Polyplanks 
likviditet är säkrad. Den tidigare planerade nyemissionen har med hänsyn till det just nu rådande 
ekonomiska läget vad gäller tillgång på kapital, flyttas fram. Under de senaste månaderna har 
Polyplank ökat sin upplåning med 4,0 MSEK från kreditinstitut. Polyplanks starka expansion 
ökar behovet av rörelsekapital. Huvudägaren har lämnat ett villkorat aktieägartillskott på 1,0 
MSEK genom att omvandla en fordran. Styrelsen bedömer att gjorda utfästelser säkrar 
Polyplanks likviditet under det kommande verksamhetsåret.  

Investeringar 

Investeringarna uppgick till 0,4 MSEK (0,0 MSEK). 
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Framtidsutsikter 

Polyplanks Produktområde fastigheter har under året utvecklats positivt och kommer att vara en 
tillväxtmarknad för Polyplank . Marknaden bedöms vara stor och behovet av att renovera 
bostadsområden kommer inte, enligt Polyplanks bedömning, att minska i framtiden. Detta gör att 
Polyplank kommer att fortsätta att ta marknadsandelar inom detta område. 

Redovisningsprinciper 

Polyplank 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 Polyplanks finansiella rapporter har värdering av poster skett till anskaffningsvärde om inget 
annat anges nedan. Nedan beskrivs Polyplanks väsentligaste redovisningsprinciper som har 
tillämpats. 

 

Övriga kommentarer 

Finansinspektionen har återkallat NGM börsens tillstånd. Polyplank AB (publ) följer nogsamt 
utvecklingen och har tagit nödvändiga kontakter för att vid behov byta handelsplats för 
Polyplanks aktier. 
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

 

Färjestaden den 14 november 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 varit föremål för revisorernas granskning. 

Kommande rapporttillfällen 

 Bokslutskommuniké 2008, 16 februari 2009 

 Delårsrapport januari – mars 2009, 13 maj 2009 

 Årsstämma, 14 maj 2009 

 Delårsrapport januari – juni 2009, 13 augusti 2009 

 Delårsrapport januari-september 2009, 16 november 2009 

 

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/


 

 

PolyPlank AB (publ) 556489-7998 – Delårsrapport Q3 2008 

Resultaträkningar 

 Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Helåret Helåret 

Belopp i KSEK 2008 2007 2008 2007 2007 2006 

       

Nettoomsättning 5 318 3 340 12 148 10 081 14 562 16 054 
 
Förändring av lager  761 -201 -63 -340 -755 626 

       

Övriga intäkter 0 0 4 600 0 0 0 

       

Aktiverat utvecklingsarbete 250 0 1 930 0 0 0 

       

Rörelsens kostnader -7 304 -3 895 -19 958 -13 296 -18 334 -17 579 

       

Resultat före avskrivningar -975 -756 -1 343 -3 555 -4 527 -899 

       

Avskrivningar på materiella anl       

tillgångar och immateriella tillg -664 -484 -1 788 -1 455 -2 214 -1 852 

       

Rörelseresultat -1 639 -1 240 -3 131 -5 010 -6 741 -2 751 

       

Finansiellt netto -252 -204 -592 -393 -555 -47 

       

Periodens resultat -1 891 -1 444 -3 723 -5 403 -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 -0,02 -0,06 -0,06 -0,11 -0,04 
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Balansräkningar 

 Sept Sept Dec  Dec  

 2008 2007 2007 2006 

     

Tillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 
 

11 911 6 597 
 

6 214 8 011 

     

Immateriella anläggningstillgångar 1 034 1 612 1 259 1 612 

     

Summa anläggningstillgångar 12 945 8 209 7 473 9 623 

     

Varulager 3 020 3 820 3 408 3 885 

     

Kortfristiga fordringar 3 408 1 445 3 479 3 709 

     

Likvida medel 1 19 142 1 193 

     

Summa omsättningstillgångar 6 429 5 284 7 029 8 787 

     

Summa tillgångar 19 374 13 493 14 502 18 410 

     

     

Eget kapital och skulder     

     

Eget kapital 1 867 6 482 4 590 11 886 

     

Långfristiga skulder 1) 2 450 0 40 0 

     

Kortfristiga skulder 1) 15 057 7 011 9 872 6 524 

     

Summa eget kapital och skulder 
 

19 374 13 493 
 

14 502 18 410 

     

1) Varav räntebärande skulder  
 

9 030 2 652 
 

4 678 1 285 
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Kassaflödesanalyser i sammandrag 

Belopp i KSEK Juli - Sept Juli - Sept Jan-Sept Jan-Sept Helåret Helåret 

 2008 2007 2008 2007 2007 2006 

       

       

Kassaflöde löpande verksamhet -1 227 -960 -1 935 -3 948 -5 082 -946 

       

Förändringar av rörelsekapital 327 1 429 5 644 2 816 4 055 -3 711 

       

Kassaflöde investeringsverksamheten -10 0 -7 260 -42 -64 -3 164 

       

Kassaflöde finansieringsverksamheten 910 -635 3 410 0 40 8 831 

       

Periodens kassaflöde 0 -166 141 -1 174 -1 051 1 010 

       

Likvida medel vid periodens ingång 1 185 142 1 193 1 193 183 

       

Likvida medel vid periodens utgång 1 19 1 19 142 1 193 
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Förändringar i eget kapital 

Belopp i KSEK Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept  Jan-Sept Dec Dec 

 2008 2007 2008 2007 2007 2006 

       

Belopp vid periodens ingång 2 758 7 927 4 590 11 886 11 886 12 729 

       

Nyemission       2 256 
 
Emissionskostnader  -1 

  
-1  -301 

       

Aktieägartillskott 1 000  1 000    

       

Periodens resultat -1 891 -1 444 -3 723 -5 403 -7 296 -2 798 

       

Belopp vid periodens utgång 1 867 6 482 1 867 6 482 4 590 11 886 

       
 

Data per aktie Juli-Sept Juli-Sept  Jan-Sept   Jan-Sept  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 -0,02 -0,06 -0,08 -0,11 -0,04 

       

Eget kapital per aktie 0,03 0,10 0,03 0,10 0,07 0,18 
 

Nyckeltal Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept 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 % 10 48  10     48  32  65  

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

Medeltal anställda 18 17 17                    16 17                   15     

 


