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Finansiell utveckling i korthet

• Nettoomsättningen ökade med 9,2% under fjärde  
kvar talet jämfört med samma period föregående år  
och uppgick till 18,6 (17,1) Mkr. 2018 års nettoomsättning 
uppgick till 69,0 (66,1) Mkr.

• Rörelseresultatet för perioden, exklusive försäljningen av 
affärsområdet Protective uppgick till 0,5 (0) Mkr och för 
helåret till -2,8 (-6,1) Mkr.

• Som en del av en renodling av verksamheten har affärs-
området Protective avyttrats, vilket inbringade en intäkt 
på 10,6 Mkr.

• Kassaflödet för fjärde kvartalet uppgick till -6,2 (-4,5) Mkr
• Bolagets operativa organisation vid kvartalets utgång 

bestod av 18 (18) medarbetare.

Nyckeltal okt–dec 2018 okt–dec 2017 Helår 2018 Helår 2017

Nettoomsättning, Mkr 18,6 17,1 69,0 66,1

Rörelseresultat EBIT, Mkr 11,0 0 7,8 -6,1

Resultatmarginal EBIT, % 36,8 0 9,5 -9,0

Justerat rörelseresultat, Mkr 11,0 0,7 7,8 -3,6

Justerad rörelsemarginal, % 36,8 3,9 9,5 -5,4

Resultat efter skatt, Mkr 8,9 -0,2 5,9 -5,4

Resultatmarginal efter skatt, % 29,7 -1,2 7,2 -8,0

Resultat per aktie, kr 0,43 -0,01 0,29 -0,26

Kassaflöde, Mkr -6,2 -4,5 -7,2 -9,1

Justerat rörelseresultat är rensat för utländsk kupongskatt.

Renodlad verksamhet och ett positivt resultat

Nettoomsättning per kvartal och rullande 12 månader
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Viktiga händelser i korthet

• Polygiene, världsledande leverantör av luktkontroll och 
Stays Fresh-lösningar, startar dotterbolag, Polygiene 
Hong Kong Ltd, i Hong Kong, China. Detta görs med mål-
sättningen att ytterligare förstärka företagets närvaro på 
en av de ledande och mest dynamiska marknaderna i 
världen.

• Yonex co., Ltd, världsledande tillverkare av golf-, tennis- 
och badmintonutrustning samt sportkläder, ingår avtal 
med Polygiene om att använda Polygiene Stays Fresh 
Technology i sina produkter.

• Polygiene öppnar upp hemtextilmarknaden i USA med  
nya partnern Sunham Home Fashions. Sunham Home 
Fashions är en av de största importörerna av hemtextil-
produkter i USA.

• Polygiene går in på den brasilianska marknaden, som är 
den femte största textilproducenten i världen, med hjälp 
av två representanter från Sao Paolo som ska lansera den 
globalt ledande Polygiene Stays Fresh Technology.

• Affärsområdet Protective avyttras som en del i en 
renodlin g av verksamheten.

• Nya produkten Polygiene Odor Crunch presenteras på 
ISPO, världens största fackmässa för sportutrustning och 
sportkläder, den 3-6 februari i München, Tyskland.

• Med Vishal Bhandari som Technical Director med ansvar 
för södra Asien stärker Polygiene sin tekniska support-
organisation på den viktiga asiatiska marknaden.

• Positivt kassaflöde i januari och februari.

Händelser under kvartalet (okt-dec)

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
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Renodling av verksamheten  
och ett positivt avslut på året 

VD har ordet

Koncernens totala intäkter för sista kvartalet uppgick till 
18,6 (17,1) MSEK vilket motsvarar en ökning om 9,2%. 
Rörelseresultatet exklusive försäljningen av affärsområdet 
Protective Surfaces var positivt 0,5 (0,0) MSEK men med ett 
negativt kassaflöde på -6,2 (-4,5) MSEK. Försäljningen av 
Protective skapade en övrig intäkt om 10,6 MSEK.

Förväntningarna på tillväxten i kvartalet var högre ställda än 
utfallet på 9,2%, eftersom vi tappade lite tillväxt (-3,7%) 
under föregående kvartal. Dock är 18,6 MSEK det näst bästa 
kvartalet historiskt sett och utifrån det är jag ändå nöjd med 
avslutningen av året. Vi genererar ett positivt rörelseresultat 
om 0,5 MSEK trots en del extraordinära kostnader och inves-
teringar under de sista månaderna (-1,1 MSEK). Kassaflödet 
var kraftigt negativt, huvudsakligen beroende på ovan 
nämnda utgifter samt sena inbetalningar från kunder. Kund-
reskontran har åtgärdats under början av 2019 och kassan är 
återigen påfylld. Försäljningen av affärsområdet Protective 
Surfaces kommer generera ett positivt tillskott till kassan 
under första kvartalet.

Efter många år av kraftig tillväxt har vi under 2018 haft ett 
mellanår med en lägre tillväxttakt. Orsaken är minskad för-
säljning till några partners där vi inte varit tillräckligt fram-
gångsrika att skapa mervärde och därigenom tillväxt. Detta 
är till stor del grunden till att vi under året omarbetat våra 
sälj- och marknadsstrategier. Vidare har vi även sett en till-
fällig reduktion av lagernivåerna ute hos våra distributörer, 
vilket ger en temporärt negativ påverkan på vår omsättning. 

Positivt är att vi har förbättrat kostnadskontroll och 
budget ansvar vilket har lett till en markant bättre och mer 
aktiv allokering av våra resurser. Vi kommer alltid att vara 
villiga att investera i nya projekt som driver verksamheten 
framåt, därför är det viktigt att hålla ner löpande drifts- och 
administrationskostnader till förmån för projekt som kan 
generera intäkter framåt. 

Renodling av verksamheten
Under året har stort fokus legat på att renodla verksam-
heten och skala bort delar som inte faller inom ramen för 
den långsiktiga planen. Affärsområdet Protective Surfaces, 
som funnits med sedan starten av Polygiene för 12 år sedan, 

har under många år varit en stabil och tacksam affär för oss. 
Dock har området aldrig prioriterats eller varit föremål för 
satsningar inom sälj- eller marknadsaktiviteter. Därför togs 
ett beslut att avyttra segmentet till nära partnern Addmaster 
(UK) Ltd som den 27 december 2018 tog över verksamheten 
från Polygiene. Köpeskillingen uppgick till 10,6 MSEK och 
denna kommer uteslutande att användas för strategiska 
investeringar som syftar till att öka tempot på vår tillväxt-
resa. Försäljningen frigör tid för administrativ personal men 
genererar inga direkta kostnadsbesparingar i övrigt.

Nya marknader och stort genombrott  
inom Home Design i USA
Under kvartalet har inga nyanställningar tillkommit men den 
1 januari 2019 utökade vi teamet med en teknisk direktör, 
Vishal Bhandari som har sin bas i Indien. I takt med att vi 
växer kraftigt inom bland annat Home Design är det strate-
giskt rätt att allokera teknisk kompetens där stora delar av 
produktionen finns. Dessutom är Indien ett av de länder i 
världen där ekonomin och välfärden växer lavinartat, vilket 

Ulrika Björk
VD Polygiene AB 
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innebär att vi på sikt kommer ha en marknad även för lokala 
indiska brands. 

I december etablerades Polygiene Hong Kong Ltd som är 
startskottet på en spännande tillväxtresa i Kina de kom-
mande åren. Det kommer hända mycket intressant i denna 
expansiva region framöver och stora delar av våra framtida 
investeringar kommer ske här. 

Vår satsning i Brasilien som vi tidigare berättat om, har 
börjat ge fina resultat. Under kvartalet har de första avtalen 
tecknats med nya brandpartners. Regionen är intressant ur 
många aspekter och jag ser med tillförsikt framemot att följa 
utvecklingen under 2019.

Kvartalet bjöd också på ett genombrott inom hemtextil-
segmentet i Nordamerika. Samarbetet med Sunham Home 
Fashions blev klart och de är en av de största importörerna 
av hemtextilier i USA. De tillverkar kollektioner för mer än 
100 kända brands samt för ett 40-tal stora retailkedjor som 
Macys, Nordstroms, Bloomingdales och Walmart. Jag är 
övertygad om att vi kommer se stora volymer här framöver, 
kanske i storleksordningen som våra viktiga kinesiska hem-
textilpartners.

En annan intressant nyhet var partnerskapet med världs-

ledande Yonex som är ett ikoniskt varumärke inom sport, 
framförallt tennis- och badmintonsporten. Vi ser framför oss 
ett starkt och långsiktigt samarbete med licenstagaren i 
Japan vilket är en viktig förutsättning för tillväxt. 

I slutet av året släppte vi ett nytt nummer av Polygiene 
News där vi mer detaljerat berättar om alla spännande 
aktivitet er som skett under kvartalet och alla nya partners 
som tillkommit. Du hittar Polygiene News på vår hemsida 
www.polygiene.com

Den svenska silverdebatten
I världen kasseras varje år i genomsnitt 10,75 kg plagg per 
person. Kostnaden för att tillverka ny textil är enorm för 
miljö n, 4% av allt förbrukat sötvatten går åt vid nyproduktion. 
En enda T-shirt förbrukar över 2 000 liter vatten vid tillverk-
ningen. Detta är dock endast en tredjedel av den totala 
vatten förbrukningen i ett plaggs livslängd, två tredjedelar 
står slutkonsumenten för vid tvättning. 

Miljödebatten har på senare år alltmer blivit överens om 
att vi behöver helt nya lösningar – både tekniska lösningar 
och förändrade vardagsbeteenden – för att klara de utma-
ningar vi står inför. Vi på Polygiene driver hårt vår vision 
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”tvätta hälften så mycket, låt plaggen leva dubbelt så länge”. 
En brittisk undersökning visade att 42% av plaggen slängs 
för att de inte passar längre, 26% för att man tröttnat på 
dem. Två tredjedelar av våra kläder borde alltså kunna byta 
ägare på second-handmarknaden – förutsatt att de är 
fräsc ha och inte söndertvättade.

Miljövinsterna med det Polygiene kan erbjuda är avse-
värda även om det, som i all produktion, kostar något i miljö-
påverkan i tillverkningsskedet. I ett vidare perspektiv är dock 
den långsiktiga, positiva effekten oerhört mycket större. I 
Sverige har tyvärr debatten fokuserat mycket på ”kostnaden”, 
som förhållandevis är mycket liten. Internationellt välkom-
nas varmt idéer och innovationer som en del av lösningen på 
de globala utmaningar vi står inför. Polygiene har under 
kvartalet medverkat internationellt i paneldebatter och även 
föreläst i fråga n.

En summering av året som gått
Mitt första år som VD för Polygiene har varit fantastiskt men 
också stundtals turbulent och utmanande. Jag har fått tid att 
lära känna bolaget, verksamheten och alla medarbetare på 
ett helt annat sätt än i min tidigare roll som CFO. Dessa 
insikter har gett mig möjlighet och mod att omstrukturera 
och lägga grunden för ett nytt Polygiene. 

Under året har en rad strategiska förändringar skett inom 
i princip alla områden och en noggrann genomsyn har skett 
av hela bolaget. Förändringar som är nödvändiga för att vi 
ska kunna nå våra långsiktiga mål inom den tidsplan vi satt 
upp. Nya strategier och planer har drivits fram av den led-
ningsgrupp som jag tillsatte under första kvartalet i fjol.

Framförallt har förändringar skett i hur vi väljer och seg-
menterar våra brandpartners och hur olika marknadsaktivi-
teter prioriteras och kopplas till dessa kundsegment. Vi har 
styrt om till en betydligt mer medveten och genomtänkt 
marknadsplan och kommer strategiskt satsa på att skapa 
mervärde till våra brandpartners och aktivt bygga varu-
märket Polygiene. 

Nytt för året är också en större satsning på R&D än tidi-
gare i bolagets historia. Vi har därför tillfälligt kontrakterat 
Daniel Röme, doktor inom Organisk Kemi, för att driva 
produktutveckl ing och innovation i bolaget. Daniel sitter även 
med i styrelsen för Polygiene och har en lång och gedigen 
erfarenhet inom dessa områden. 

En spännande framtid väntar
Det går inte att beordra en ny företagskultur eller lära ut 
värderingar, detta måste byggas och skapas av organisatio-
nen själv över tid under min ledning. Jag kan ärligt säga att vi 
idag är ett helt annat bolag än för bara ett år sedan. Vi är ett 
otroligt tajt och fokuserat team med ett enda gemensamt 
mål, att växa Polygiene till ett framgångsrikt bolag, flera 
gånger större än idag. Motivationen och alla förutsättningar 
finns på plats och jag ser mycket positivt på framtiden för 
Polygiene. Energinivån är hög och året har inletts med en 
rivstart som jag hoppas håller i sig under hela 2019. 

Ulrika Björk, VD
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Polygiene i korthet

Polygiene är världsledande leverantör av luktkontroll och Stays Fresh-lösningar för kläder, sportutrustning, textilier  
och andra material med målet att användare ska känna sig fräscha oavsett vad de gör och var det görs. Idag har företaget 
över 140 globala partners inom en rad segment såsom Sport & Outdoor, Lifestyle, Home design, Footwear, Workwear och 
Protective surfaces. Förutom målet att bygga tillväxt som ett globalt ingredient brand, vill Polygiene även driva förändring 
av konsumenters beteende under devisen Wear More. Wash Less©. Bolagets varumärke är en betydande tillgång och det 
ständigt pågående arbetet med att stärka varumärket och dess kännedom är viktigt för att uppnå de framtida målen.

SPORT & 
OUTDOOR

HOME DESIGN

LIFESTYLE
Ö

VR
IG

A

Verksamhet
2018 kom cirka 72% av omsättningen från Sport och  
Outdoor, Home design stod för 15%, Lifestyle för 8% och de 
övriga 5% kom från Protective, Footwear och Workwear. 
2022 beräknas segmenten Lifestyle och Footwear växa.

Finansiella mål
Baserat på en studie av den adresserbara marknaden för 
luktkontroll- och Stays Fresh-lösningar samt den årliga 
potentialen på 1 800 miljoner plagg, ger de satta målen 
som ska vara uppfyllda senast 2022: Nettoomsättning  
på över 400 Mkr och EBIT marginal på över 20%.

Partners
Polygiene har idag över 140 globala partners inom  
segmenten Sport & Outdoor, Lifestyle, Home design, 
Footwear, Workwear and Protective surfaces. Ett urval 
presenteras här, följ denna länk för hela partnerlistan.

400
miljoner Sek nettoomsättning 2022

Nettoomsättning per halvår 2012–2018
En stadig tillväxt och ett starkare andra halvår årligen 
från 2012 till 2018. Dessa säsongsvariationer kan 
komma att utjämnas något då nya partners tillkommer 
från segment som har mindre säsongsvariationer.
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Polygiene – en Global Partner
Polygiene fokuserar främst på tillverkare av premium-
varumärken och deras kunder, där man arbetar aktivt 
med hela värdekedjan, från utveckling och tillverkning 
till marknadsföring, distribution och kundsupport.  
Polygiene har ett globalt nätverk av agenter, distributörer 
och regionkontor.

Så fungerar det
Polygienes metod är att behandla olika material så att 
bakterietillväxt reduceras. Bakteriell tillväxt är källan till 
lukt, främst i syntetiska material. Polygienes lösningar  
är huvudsakligen baserade på silversalt framställt från 
återvunnet silver. Behandlingen är effektiv under hela 
plaggets livslängd. Lösningarna kan appliceras såväl i 
fibrer som textilier och andra material.

Idag kan konsumenter minska sitt miljömässiga avtryck 
enbart genom att tvätta mindre. Polygienes teknologi  
gör det möjligt genom att förhindra lukt som uppstår i 
kläder. Om vi använder våra plagg lite längre och tvättar 
lite mindre så förlänger vi både livslängden på plaggen, 
och sparar vatten, energi och tid. Wear More. Wash Less©.

Spara tid
Vad skulle du göra med tre extra 
dagar? Om man hoppar över en 
tvätt varje vecka i ett år så har 
man sparat in tre dagar som 
man kan använda till att göra 
något man gillar. Studier visar 
att tid ses som en ny valuta idag.

Wear More. 
Wash Less©

Polygiene Stays Fresh Technology

UTAN POLYGIENE
ODÖRFR AMK ALL ANDE BAK TERIER SÄT TER SIG I T YGE T/MATERIALE T OCH FÖRÖK AR SIG

MED POLYGIENE
HÄMMAR T ILLVÄ X TEN AV ODÖRFR AMK ALL ANDE BAK TERIER I T YGE T/MATERIALE T 

ODÖRFRI

ODÖR

ODÖRFRI

ODÖR
Odörfram -
kallande 
bakterier

Svett  
och fukt

HUD

HUD

T E X T IL

T E X T IL

ODÖRFRI

ODÖR

Stays Fresh

Agent-/Distributörskontor
Polygienekontor
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Finansiell utveckling

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättning och bruttomarginal
Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 
18,6 (17,1) Mkr vilket motsvarar en ökning på 9,2 procent 
jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Helåret 
2018 slutade på 69,0 (66,2) Mkr vilket motsvarar en tillväxt 
på 4,4 procent jämfört med 2017. Kvartalets övriga rörelse-
intäkter uppgick till 11,4 (0,1) Mkr och består av försälj-
ningen av affärsområdet Protective samt av positiva valuta-
kursdifferenser. 

Under kvartalet redovisas en bruttomarginal på 63,3 pro-
cent (65,4) vilket är något lägre än för samma kvartal före-
gående år. Bruttomarginalen för helåret slutade på 65,6 pro-
cent (67,9) vilke t är i linje med prognostiserat. Kostnad för 
sålda varor uppgick till -6,8 (-5,9) Mkr för kvartalet.

Kostnader
Övriga externa kostnader för perioden uppgick totalt till -8,9 
(-7,2) Mkr, vilket är ökning med 24 procent jämfört med mot-
svarande period föregående år. Dessa kostnader består av:
• Försäljningskostnader -2,7 (-1,7) Mkr varav rörliga -1,5 

(-0,9) Mkr. De rörliga kostnaderna består av kommissioner 
till agenter och distributörer. Kostnaderna för distributio-
nen i Kina har ökat och en del kostnader har tidigare klas-
sificerats som marknadsföringskostnader, därav de ökade 
kostnaderna jämfört med föregående år.

• Marknadsföringskostnader -1,5 (-2,5) Mkr. En omfördel-
ning av kostnader till försäljningskostnader samt en mer 
effektiv marknadsföring har gett lägre kostnader.

• Administrativa kostnader -2,6 (-1,5) Mkr. Anledningen till 
kostnadsökningen är främst kostnader av engångskarak-
tär samt ökade konsultkostnader.

• Teknik och utveckling -0,8 (-0,3) Mkr. Ökade kostnader för 
tester med anledning av Odor Crunch och en kompetens-
förstärkning på Teknik/R&D.

• Kontrakterade konsulter -1,3 (-1,2) Mkr.

Personalkostnader uppgick till -4,5 (-3,3) Mkr och har ökat 
dels p g a av ett högre löneläge och dels av en omallokering 
av styrelsearvodena.

Utländsk kupongskatt uppgick till 2,0 (-0,7) Mkr. Utländsk 
kupongskatt är en typ av källskatt som Polygiene kan åter-
vinna när tidigare skattemässiga underskott är förbrukade. 
Då Polygiene har visat negativt resultat tidigare under året 
har man tillämpat försiktighetsprincipen och kupongskatten 

kostnadsförts under året. Nu när Polygiene visar en vinst för 
helåret har kupongskatten under det fjärde kvartalet åter-
förts och balanserats.

Avskrivningar på immateriella tillgångar uppgick till -0,2 
(-0,2) Mkr. 

Övriga rörelsekostnader avser valutakursdifferenser och 
uppgick till -0,4 (0,1) Mkr för kvartalet.

Resultat
Kvartalets rörelseresultat EBIT uppgick till 11,0 (0) Mkr vilke t 
motsvarar en rörelsemarginal på 36,8 (0) procent. Resultatet 
efter skatt uppgick till 8,9 (-0,2) Mkr. EBIT för helåret blev 7,8 
(-6,1) Mkr som ger en rörelsemarginal på 9,5 (-9,0) procent. 
2018 års resultat efter skatt blev 5,9 (-5,4) Mkr. 

Finansiell ställning

Finansiella anläggningstillgångar
De finansiella anläggningstillgångarna uppgick vid periodens 
utgång till 7,0 (6,2) Mkr och avser en uppskjuten skatte-
fordran för de skattemässiga underskott som uppstått under 
tidigare år, samt årets kupongskatt. Det totala skattemäs-
siga underskottet uppgick vid periodens utgång till 20,3 Mkr.
 
Immateriella anläggningstillgångar
Under kvartalet har det investerats 0,6 Mkr i varumärkes-
registreringar och nytt affärssystem.

Eget kapital
Eget kapital uppgick vid periodens slut till 41,8 (35,9) Mkr. 
Soliditeten per 2018-12-31 var 76,1 (67,6) procent.

Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,5 
(-3,2) Mkr för årets fjärde kvartal. Största anledningen till 
det negativa kassaflödet är kundfordringar som inte beta-
lats inom kvartalet. Dessa har istället betalats Q1 2019.

Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång 
till 3,7 (10,9) Mkr. 

Personal

Bolagets operativa organisation vid kvartalets utgång 
bestod av 18 (18) personer, varav 14 (14) är anställda och  
4 (4) är kontrakterade konsulter.
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Resultaträkning i sammandrag, Tkr Not

Moderbolag/ 
Koncern

okt–dec 2018

Moderbolag/ 
Koncern

okt–dec 2017

Moderbolag/ 
Koncern

Helår 2018

Moderbolag/ 
Koncern

Helår 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 8 18 645 17 080 69 039 66 152

Övriga rörelseintäkter 11 382 89 13 043 1 234

Summa rörelsens intäkter m m 30 027 17 169 82 082 67 385

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -6 848 -5 918 -23 717 -21 261

Övriga externa kostnader -8 936 -7 154 -35 077 -32 845

Kostnader för ersättningar till anställda -4 546 -3 298 -14 309 -13 260

Utländsk kupongskatt 1 984 -699 -2 495

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -246 -186 -798 -186

Övriga rörelsekostnader -395 64 -398 -3 439

Summa rörelsens kostnader -18 987 -17 191 -74 299 -73 486

Rörelseresultat 11 040 -22 7 783 -6 101

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter – -1 -2 -8

Resultat efter finansiella poster 11 040 -23 7 781 -6 109

Skatt periodens resultat -2 133 -186 -1 874 700

Periodens resultat efter skatt 8 907 -209 5 907 -5 409

Resultat per aktie (efter skatt) 0,43 -0,01 0,29 -0,26

Resultaträkning
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Balansräkning i sammandrag, Tkr Not
Koncern

2018-12-31
Moderbolag

2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 4 123 2 533

Finansiella anläggningstillgångar 10 6 999 6 287

Summa anläggningstillgångar 11 122 8 820

Omsättningstillgångar

Varulager 497 313

Kundfordringar 26 054 31 699

Övriga fordringar 13 596 1 339

Likvida medel/Kassa och bank 3 696 10 930

Summa omsättningstillgångar 43 843 44 281

SUMMA TILLGÅNGAR 54 965 53 101

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 41 848 35 885

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 8 143 12 150

Övriga skulder 4 974 5 066

Summa kortfristiga skulder 13 117 17 216

Totala skulder 13 117 17 216

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 54 965 53 101

Balansräkning
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Förändringar i eget kapital, Tkr okt–dec 2018 okt–dec 2017 Helår 2018 Helår 2017

Eget kapital vid periodens ingång 32 941 36 094 35 885 41 293

Nyemissioner och teckningsrätter 56

Transaktioner med ägarna 32 941 36 094 35 941 41 293

Årets resultat 8 907 -209 -5 907 -5 409

Årets totalresultat 8 907 -209 -5 907 -5 409

Eget kapital vid periodens utgång 41 848 35 885 41 848 35 885

Förändring av eget kapital

Kassaflödesanalys i sammandrag, Tkr
Koncern

okt–dec 2018
Moderbolag

okt–dec 2017
Koncern

Helår 2018
Moderbolag

Helår 2017

Rörelseresultat 11 040 -22 7 782 -6 101

Avskrivningar 246 186 798 186

Erhållen ränta -8

Betald ränta -1 -2

Betald inkomstskatt -2 133 -1 874

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 9 153 163 6 704 -5 923

Förändringar av rörelsekapitalet

Förändring av varulager 262 -78 -184 -94

Förändring av kundfordringar och andra fordringar -10 414 -4 456 -6 611 -1 498

Förändring av leverantörsskulder och andra skulder -3 504 1 144 -4 099 1 191

Kassaflöde använt till/från verksamheter under avveckling

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten -4 503 -3 227 -4 190 -6 324

Investeringsverksamheten

Förvärv av aktier i dotterföretag, efter avdrag för likvida medel -50 -50

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -621 -1 184 -2 388 -2 719

Förvärv av finansiella tillgångar -1 071 -712

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 692 -1 234 -3 100 -2 769

Finansieringsverksamheten

Nyemission 56

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 56 0

Årets kassaflöde -6 195 -4 461 -7 234 -9 093

Likvida medel vid årets början 9 891 15 391 10 930 20 023

Likvida medel vid årets slut 3 696 10 930 3 696 10 930

Kassaflödesanalys
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Flerårsöversikt okt–dec 2018 okt–dec 2017 Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016

Nettoomsättning, Tkr 18 645 17 080 69 039 66 152 55 407

Omsättningstillväxt, % 9 44 4 19 18

Rörelseresultat EBIT, Tkr 11 040 -22 7 783 -6 101 -3 392

Resultat efter skatt, Tkr 8 907 -209 5 907 -5 409 -3 164

Resultatmarginal EBIT, % 37 0 9 -9 -6

Resultatmarginal efter skatt, % 30 -1 7 -8 -6

Kassaflöde, Tkr -6 195 -4 461 -7 234 -9 093 -7 522

Eget kapital, Tkr 41 848 35 885 41 848 35 885 41 293

Balansomslutning, Tkr 54 965 53 101 54 965 53 101 57 318

Soliditet, % 76,1 67,6 76,1 67,6 72,0

Antal aktier vid periodens utgång, tusental 20 516 20 516 20 516 20 516 20 516

Genomsnittligt antal aktier vid  
periodens utgång, tusental 20 516 20 516 20 516 20 516 19 716

Resultat per aktie, kr 0,43 -0,01 0,29 -0,26 -0,16

Kassaflöde per aktie, kr -0,30 -0,22 -0,35 -0,44 -0,38

Eget kapital per aktie, kr 2,04 1,75 2,04 1,75 2,01

Börskurs vid periodens utgång 5,60 11,45 5,60 11,45 12,50

Flerårsöversikt

Nettoomsättning per kvartal och rullande 12 månader
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Tilläggsupplysningar och noter

Not 1:  Verksamhetens karaktär
Polygiene är världsledande leverantör av luktkontroll och 
Stays Fresh-lösningar för kläder, sportutrustning, textilier 
och andra material med målet att användare ska känna  
sig fräscha oavsett av de gör och var det görs. Idag har  
kon cernen över 140 globala partners inom en rad affärs-
områden såsom Sport & Outdoor, Lifestyle, Home design, 
Footwear, Workwear och Protective surfaces. Förutom 
målet att bygga tillväxt som ett globalt ingredient brand, vill 
Polygiene även driva förändring av konsumenters beteende 
under devisen Wear More. Wash Less©. Koncernens varu-
märke är en betydan de tillgång och det ständigt pågående 
arbetet med att stärka varumärket och dess kännedom är 
viktigt för att uppnå de framtida målen.

Polygiene AB (publ), koncernens moderföretag, är ett 
publikt aktiebolag som är bildat och har sitt säte i Sverige. 
Huvudkontor och huvudsaklig verksamhetsort ligger på 
Styrmansgatan 2 , 211 18 Malmö. Polygiene ABs aktier är 
noterade på Nasdaq First North.

Not 2:  Allmän information och överensstämmelse  
med IAS 34
Denna delårsrapport avser delårperioden 1 oktober– 
31 december 2018 och är upprättad i SEK vilket är moder-
företagets redovisningsvaluta och koncernens prestations-
valuta. Delårsrapporten har upp rättats enligt IAS 34 Delårs-
rapportering. 

Från och med 2018 kommer moderföretaget att avge en 
koncernredovisning. Denna första koncernredovisning per 
31 december 2018 kommer att upprättas enligt IFRS. Där-
med upprättas även denna delårsrapport för koncernen och 
enligt IFRS.

Eftersom detta är Polygienes första år med koncernredo-
visning har moderföretagets siffror för delårsperioden 2017 
och kalenderåret 2017 inkluderats som jämförelsetal i denna 
delårsrapport. 

I delårsrapporterna har moderföretaget gått över från 
redovisning enligt K3 till redovisning enligt RFR 2. Dessa 
ändrade redovisnings- och värderingsprinciper har inte fått 
någon effekt på moderföretagets resultat och eget kapital.

Koncernen tillämpar för första gången IFRS 9 Finansiella 
instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. 
Övriga ändringar och tolkningar som ska tillämpas för första 
gången 2018 har ingen effekt på denna delårsrapport. Kon-
cernen har inte förtidstillämpat någon standard etc som har 
publicerats men som ännu inte har trätt i kraft.

All verksamhet i koncernen bedrivs i ett segment.

Delårsrapporten innehåller inte all information som krävs 
i finansiella rapporter enligt IFRS och ska därför läsas till-
sammans med årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 
förutom vad gäller beskrivningen om det grundläggande 
regelverket. Fullständiga tilläggsupplysningar enligt IFRS 
kommer att lämnas i årsredovisningen för 2018.

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig 
granskning av koncernens revisorer.

Delårsrapporten för delårsperioden 1 oktober–31 decem-
ber 2018 godkändes för utfärdande av styrelsen den  
27 februari 2019.

Not 3:  Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten har upprättas enligt IFRS vilket överens-
stämmer med de redovisnings- och värderingsprinciper till 
skillnad från de som tillämpades i moderbolagets årsredo-
visning för 2017 vilket var K3.

I samband med att denna första koncernredovisning upp-
rättas enligt IFRS har en översyn gjorts av posterna i resul-
taträkningen. Som tidigare kommunicerats har beloppen för 
nettoomsättning, handelsvaror och övriga externa kostnader 
justerats. I denna delårsapport har utländsk kupongskatt, 
som koncernen idag kan kräva tillbaka, balanserats och 
kundfordringarna har nettats mot leverantörsskulder då de 
avser samma part. Tidigare kvartal har den utländska 
kupongskatten särredovisats i resultaträkningen. Utländsk 
kupongskatt är utbruten från Övriga rörelsekostnader i 
samtliga presenterade perioder.

Nedan sammanfattas de viktigaste redovisnings- och 
värde ringsprinciperna enligt IFRS som tillämpas av 
koncerne n.

Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när 
koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Vid den första redovisningen har samtliga finansiella till-
gångar klassificerats som värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde.

Klassificeringen av finansiella tillgångar ändras inte i 
efterföljande perioder om inte koncernen ändrar sin affärs-
modell för förvaltning av finansiella tillgångar varvid alla 
finansiella tillgångar som påverkas av denna ändring 
omklassificeras den första dagen av det första räkenskaps-
året som följer på ändringen av affärsmodellen. 

En finansiell tillgång värderas till upplupet anskaffnings-
värde om båda följande villkor är uppfyllda och tillgången 
inte är bestämd att värderas till verkligt värde via resultatet:
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• tillgången innehas enligt en affärsmodell vars mål är att 
inneha tillgångar för att erhålla de avtalsenliga kassa-
flödena, och

• tillgångens avtalsenliga villkor ger upphov till kassaflöden 
som enbart utgörs av kapitalbelopp och ränta på det 
uteståend e kapitalbeloppet.”

Finansiella tillgångar värderas efter första redovisningstill-
fället till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Det upplupna anskaffningsvärdet 
minskas med nedskrivningar. Ränteintäkter, valutakursdiffe-
renser och nedskrivningar redovisas i resultatet. Eventuella 
vinster eller förluster när tillgången tas bort från balans-
räkningen redovisas i resultatet.

Koncernen tar bort en finansiell tillgång från balansräk-
ningen när den avtalade rätten till kassaflöde från den finan-
siella tillgången upphör. Koncernen tar bort en finansiell 
skuld från rapporten över finansiell ställning/balansräk-
ningen när skuldens avtalade förpliktelser är betalda eller 
har förfallit. 

Förlustreserven för kundfordringar värderas alltid tid ett 
belopp som överensstämmer med förväntade kreditförluster 
för återstående löptid.

Från och med 2018 har vissa kundfordringar och leveran-
törskulder kvittats eftersom de avser samma part och kom-
mer att regleras netto. 

Leasing
IFRS 16 Leasing ersätter IAS 17 från och med den 1 januari 
2019. Enligt den nya standarden ska majoriteten av de 
leasad e tillgångarna redovisas i balansräkningen. De enda 
undantagen är kortfristiga leasingavtal och leasingavtal av 
mindre värde. Genomförandet av IFRS 16 förväntas påverka 
balans- och resultaträkningarna eftersom alla leasingavtal i 
koncernen kommer att aktiveras, d v s som en tillgång (rätten 
att använda det leasade objektet) och en finansiell skuld för 
att betala leasingavtal kommer att redovisas. Detta kommer 
att ha en effekt på balansräkningen och nyckeltal som solidi-
tet. De kontrakt som bedöms ha störst effekt är leasingavtal 
avseende lokalerna för huvudkontoret i Malmö. Enligt en 
översiktlig beräkning uppgår skulderna för leasingavtalen 
enligt IFRS 16 per 1 januari 2019 till cirka 2,3 Mkr, baserat på 
de gällande leasingavtalen. Polygiene kommer att utnyttja 
undantagen för korttidsleasar och leasar av mindre värde. 
Standarden erbjuder olika övergångsmetoder och Polygiene 
har valt att  tillämpa standarden med begränsad retro-
aktivitet.

Intäkter
Intäkterna avser intäkter från försäljning av kemi samt 
royalt y.

Vid bedömningen av om en intäkt ska redovisas följer 
koncerne n en 5-stegs process:
1 Identifiera avtalet med kund
2 Identifiera prestationsåtaganden
3 Fastställande av transaktionspriset
4 Fördela transaktionspriset på prestationsåtagandena
5 Redovisa intäkten vid tidpunkten för uppfyllelsen av 

prestationsåtagande t.

Intäkter från försäljning av kemi till ett fastställt pris redovi-
sas vid det tillfället då koncernen överför kontrollen över till-
gångarna till kunden. Intäkter från royalty intäktsredovisas 
vid det tillfället då kundens produktion med koncernens kemi 
har avslutats och kan beräknas på mängden färdigt tyg eller 
antalet producerade plagg. Samtidigt redovisas kostnaden 
för denna kemi i resultaträkningen. Fakturor för överförda 
varor eller tjänster ska betalas när kunden mottager varorna.

Transaktioner i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har 
räknat s om till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser 
som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära 
poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de 
uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en 
finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.

Not 4:  Betydande uppskattningar och bedömningar
När delårsrapporter upprättas måste styrelsen och den 
verkställande direktören i enlighet med tillämpade redovis-
nings- och värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, 
bedömningar och antaganden som påverkar redovisning och 
värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och 
kostnader. Utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar och uppgår mycket sällan till samma belopp 
som det beräknade utfallet.

De uppskattningar och bedömningar som gjorts i delårs-
rapporten inklusive bedömning av de viktigaste orsakerna till 
osäkerhet, är detsamma som det som tillämpades i årsredo-
visningen för 2017. Den enda skillnaden är att beräkningen 
av avsättning för uppskjuten skatt som i delårsrapporten 
bestäms genom användning av en genomsnittlig skattesats 
beräknad på årsbasis.

Polygiene har gjort bedömningen att köparen av verksam-
hetsgrenen Protective kommer att nå den minimiintäkt som 
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Not 8  Nettoomsättning

Koncernens intäkter från avtal med kunder kan delas upp enligt följande:

Tkr   18-12-31  Varor Royalty Summa

Primära geografiska marknader

Asien 4 338 2 180 6 518

Europa 3 366 1 684 5 050

Nordamerika 2 882 4 121 7 003

Resten av världen 63 11 74

10 649 7 996 18 645

Tkr   17-12-31  Varor Royalty Summa

Primära geografiska marknader

Asien 3 992 2 260 6 252

Europa 4 232 1 809 6 041

Nordamerika 2 994 1 764 4 758

Resten av världen 14 15 29

11 232 5 848 17 080

Not 9  Immateriella  anläggnings tillgångar

Förändringar i redovisade värden för immateriella anläggningstillgångar är: 

Tkr     
Koncern
18-12-31

Moder bolag 
17-12-31

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 5 644 1 158

Inköp 621 2 719

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 6 265 3 877

Ingående ackumulerade  
avskrivningar -1 896 -1 158

Årets avskrivningar -246 -186

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -2 142 -1 344

Redovisat värde 4 123 2 533

Not 10  Finansiella tillgångar

Tkr     
Koncern
18-12-31

Moderbolag  
17-12-31

Uppskjuten skattefordran

Ingående balans 6 223 5 523

Utnyttjat under året -1 874 700

Utgående balans 4 349 6 223

Utländsk kupongskatt

Ingående balans – –

Förändring under året 2 636 –

Utgående balans 2 636 –

Lämnade depositioner

Ingående balans 14 14

Förändring under perioden 0 0

Utgående balans 14 14

Redovisat värde 6 999 6 237

avtalats med köparen av verksamheten och som föranleder 
den avtalade köpeskillingen.

Not 5:  Betydande händelser och transaktioner under  
och efter perioden
Polygiene har valt att fokusera på sin kärnverksamhet, texti-
lier, och har därför avyttrat affärsområdet Protective.

Under hösten har ett dotterbolag startats upp i Hong Kong.
Polygiene har gått in på den brasilianska marknaden, som 

är den femte största textilproducenten i världen.
Den 3 februari 2019 presenterades den nya produkten 

Odor Crunch på ISPO, världens största fackmässa för sport-
utrustning och sportkläder.

Not 6:  Säsongsvariationer/cykliska effekter
Historiskt sett är det en högre försäljning under andra halv-
året.

Not 7:  Eventualförpliktelser
Avtalet om försäljning av affärsområdet Protective innehål-
ler en klausul där Polygiene garanterar att det avyttrad e 
affärsområdets försäljning under 2019 kommer att vara på 
samma nivå som under 2018. Maximal återbetalning av 
köpeskilling för affärsområdet uppgår till 10 580 Tkr. Kon-
cernen har bedömt att detta utgör en eventualförpliktels e.
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Aktiekapital 
Moderbolagets aktiekapital uppgår till 2 051 600 kr fördelat 
på 20 516 000 utestående aktier. Bolaget har endast ett 
aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. 
Aktiernas kvotvärde är 0,10 kr. 

Under 2015 gav moderbolaget ut 250 000 teckningsoptio-
ner till personal och styrelseordföranden vilka berättigar till 
teckning av lika många aktier. Teckningsoptionerna kan 
utnyttjas under perioden 1–31 december 2018 och har en 
lösenkurs om 15,00 kronor per aktie. 

Under juni 2018 gav moderbolaget ut 228 000 tecknings-
optioner till personalen vilket berättigar till teckning av lika 
många aktier. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under 
perioden 1–30 juni 2021 och har en lösenkurs på 16,50 kr. 

För mer information om aktiekapitalets utveckling 
hänvisas till moderbolagets årsredovisning 2017.

Aktien
Aktien i Polygiene AB (publ.) är noterad på Nasdaq First 
North, Stockholm, sedan 14 mars 2016. 

Under fjärde kvartalet omsattes totalt 1 204 950 aktier vil-
ket motsvarar ett genomsnitt om 20 423 aktier per handels-
dag. Börskursen vid periodens utgång var 5,60 kr, vilket 

Aktiekapital, aktien  
och ägarförhållanden

motsvarar ett börsvärde om 115 Mkr. Den högsta respektive 
lägsta kursen under perioden var 8,00 kr och 5,06 kr. 

Ägarförhållanden 
Antalet aktieägare vid periodens utgång var 778 (752). 
Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per  
31 december 2018. 

Aktieägare Aktier Procent

SIX SIS AG 1 520 909 7,4%

Erik A i Malmö AB 1 348 800 6,6%

JPM Chase NA 940 000 4,6%

Jonas Wollin* 874 500 4,3%

Richard Tooby 858 372 4,2%

Lennart Holm* 850 620 4,1%

Aktia Fund Management 846 008 4,1%

Avanza Pension 744 227 3,6%

Mats Georgson* 728 000 3,5%

Clearstream Banking S.A. Luxembourg 606 675 3,0%

Övriga 11 197 889 54,6%

Summa 20 516 000 100,0%

*  Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav. 
Källa: Uppgifter från Euroclear samt uppgifter kända för bolaget.
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Definitioner

Rörelseresultat EBIT: Resultat före räntor och skatt.

Resultatmarginal EBIT: Periodens resultat före räntor 
och skatt i procent av periodens nettoomsättning.

Resultatmarginal efter skatt: Periodens resultat efter 
skatt i procent av periodens nettoomsättning.

Justerat rörelseresultat: Justerat rörelseresultat är  
rensat för utländsk kupongskatt eftersom koncernen i 
framtiden förväntas kunna avräkna för den utländska 
kupongskatten mot aktuell skatt.

Resultat per aktie: Periodens resultat efter skatt  
dividerat med ett vägt genomsnitt av antalet aktier.

Soliditet: Eget kapital i förhållande till total balans-
omslutning.

Eget kapital per aktie: Eget kapital per aktie dividerat 
med antal aktier vid periodens utgång.

Kassaflöde per aktie: Periodens kassaflöde dividerat 
med genomsnittligt antal aktier.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan 
innebära en risk för bolagets verksamhet och resultat. För 
mer information hänvisas till bolagets årsredovisning 2017

Finansiell kalender

Kvartalsrapport Q1 2019 17 maj
Årsstämma 2019 17 maj
Kvartalsrapport Q2 2019 29 aug
Kvartalsrapport Q3 2019   7 nov



Kontaktuppgifter, adresser

Frågor kring rapporten:

Ulrika Björk, CEO  Kristian Populin, CFO
Tel: +46 (0) 70 921 12 75 Tel: +46 (0) 72 396 64 81
E-post: ubj@polygiene.com E-post: kp@polygiene.com

Polygiene AB,  Styrmansgatan 2, 211 18 Malmö 
Tel: +46 (0) 40 26 22 22

Om Polygiene 
Polygiene är världsledande leverantör av luktkontroll och Stays Fresh-lösningar  
för kläder, sportutrustning, mode och andra material med målet att användare ska 
känna sig fräscha. Företagets skandinaviska ursprung borgar för kvaliteten och  
det miljömässigt hållbara i dess produkter och tjänster. Över 140 internationella 
premium  varumärken har valt att använda Polygiene Stays Fresh Technology i sina  
produkter. Bolaget grundades 2006 och är listat på Nasdaq First North i Stockholm. 
Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00,  
e-mail: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl 08.00 CET.


