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Finansiell utveckling i korthet

• Nettoomsättningen minskade med 24,2 procent under 
andra kvartalet jämfört med samma period föregående år 
och uppgick till 12,6 (16,6) Mkr. Justerat från avyttringen 
av Protective surfaces är motsvarande siffra -19,3 pro-
cent.

• Rörelseresultatet efter skatt för perioden försvagades 
mot föregående år och uppgick till -4,3 (-1,6) Mkr.

•  Bruttomarginalen stärktes mot fjolåret och uppgick till 
72,0 (62,5) procent. 

•  Övriga externa kostnader exklusive rörliga försäljnings-
kostnader har minskat med 17 procent.

• Kassaflödet under andra kvartalet uppgick till -2,2 (-4,2) 
Mkr. 

• Bolagets operativa organisation vid kvartalets utgång 
bestod av 19 (16) medarbetare.

Svagare kvartal men fortsatt stärkt bruttomarginal och förbättrat kassaflöde mot fjolåret

Nyckeltal

Nettoomsättning per kvartal och rullande 12 månader
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 Kv. 1  Kv. 2  Kv. 3  Kv. 4 Rullande 12 månader

Koncernen April-juni 2019 April-juni 2018 YTD 2019 Helår 2018

Nettoomsättning, Mkr 12,6 16,6 29,3 69,0

Rörelseresultat EBIT, Mkr -5,4 -1,9 -6,5 -2,1

Resultatmarginal EBIT, % -41,8 -10,7 -21,4 9,5

Resultat efter skatt, Mkr -4,3 -1,6 -0,9 5,9

Resultatmarginal efter skatt, % -33,1 -9,1 -17,0 7,2

Resultat per aktie, kr -0,21 -0,08 -0,25 0,28

Kassaflöde, Mkr -2,2 -4,2 4,3 -7,2

Moderbolaget April-juni 2019 April-juni 2018 YTD 2019 Helår 2018 Helår 2017

Nettoomsättning, Mkr 12,6 16,6 29,3 69,0 66,1

Rörelseresultat EBIT, Mkr -5,4 -1,9 -6,5 7,8 -6,1

Resultatmarginal EBIT, % -41,7 -10,7 -21,3 9,5 -9,0

Resultat efter skatt, Mkr -4,3 -1,6 -5,2 5,9 -5,4

Resultatmarginal efter skatt, % -32,8 -9,1 -16,8 7,2 -8,0

Resultat per aktie, kr -0,21 -0,08 -0,25 0,29 -0,26

Kassaflöde, Mkr -2,3 -4,2 4,2 -7,3 -9,1
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Viktiga händelser i korthet

• Polygiene lanseras i kläder för affärskvinnor från innova-
tiva nordamerikanska varumärket M.M.LaFleur. Detta är 
ännu en milstolpe på vägen in i lifestyle/fashion där både 
volymer och positiva miljöeffekter är stora.

• Polygiene inledde samarbete med Callaway Apparel i 
USA. Callaway är marknadsledande inom golfkläder och 
ägs av Perry Ellis.

• Polygiene får den eftertraktade hållbarhetsutmärkelsen 
”Sustainability Award” av Scandinavian Outdoor Group 
(SOG) för den nya funktionen Odor Crunch.

• Polygiene utser industriveteranen, opinionsledaren och 
hållbarhetsexperten Dr. Pamela Ravasio till ny medlem i 
Advisory Board.

• Vid Functional Textile fair medverkade Mats Georgson, 
PhD och CMO i paneldiskussion med flera ledande perso-
ner inom branschen om hållbarhetsutmaningarna. Audi-
toriet uttryckte att Polygiene har en central roll i att lösa 
många av dessa.

• Den nya koreanska samarbetspartnern, TOV The Garment 
Maker Co. Ltd, startade produktion av behandlade unifor-
mer i april 2019 under sitt eget militärvarumärke 
Hyperops. Uniformer både för butikspersonal och mer 
tuffa miljöer som blåljuspersonals eller militärers är en 
växande marknad där kläderna ofta tvättas högst en gång 
i veckan, så behovet av Polygiene är uppenbart.

• Brasilianska partnern Conquista Montanhismo lanserar kollektion med Poly-
giene Stays Fresh Technology. Varumärket är det ledande och mest namnkun-
niga inom outdoor-branschen i Brasilien, med den välkända och ikoniska klätt-
raren Edemilson Padilha som grundare och VD. Deras produkter tillverkas i 
Brasilien och säljs i detaljhandel över hela Brasilien och online.

• Polygiene stärker organisationen i Kina med utnämnandet av kommersiell direktör 
och marknadschef. Med utnämningen av Jenny Zhu som kommersiell direktör och 
Amy Dai som marknadschef och logistikansvarig i Shanghai, stärker Polygiene sin 
kommersiella och tekniska organisation i Kina med ytterligare nyckelkompetens.

Händelser under kvartalet (april-juni)

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
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Svagare kvartal än väntat men fortsatt stärkt 
bruttomarginal och vinnare av prestigefyllt 
hållbarhetspris

VD har ordet

Rörelsens totala intäkter för kvartalet uppgick till 12,6 
(16,6) Mkr vilket motsvarar en minskning om 24,2 % jäm-
fört med föregående år. Justerat för avyttringen av Protec-
tive Surfaces är motsvarande siffra -19,3 %. Rörelseresul-
tatet efter skatt försämrades mot föregående år och 
uppgick till -4,3 (-1,6) Mkr. Kassaflödet var negativt med ett 
underskott på -2,2 (-4,2) Mkr, en förbättring mot fjolåret.

Trots att kvartalet karakteriseras av utebliven tillväxt finns 
andra positiva nyckeltal. Vi ser att marginalen stärkts ytter-
ligare, till hela 72,0 % jämfört med föregående kvartal på 
67,7 %. Marginalen för första halvåret uppgår till 69,6 % och 
ligger något högre än budgeterat. Kassaflödet var negativt 
med -2,2 Mkr men avsevärt bättre än motsvarande period 
föregående år med -4,2 Mkr. Vi arbetar mer systematiskt och 
fokuserat med kundreskontran jämfört med tidigare, vilket vi 
ser resultat av i kassaflödesanalysen.

Det är också positivt att vi fortsatt håller de fasta kostna-
derna i schack och bibehåller kostnadskontrollen som inrät-
tats tidigare. Vi har under första halvåret rekryterat nya, 
kvalificerade medarbetare i Kina, Indien och Sydamerika vil-
ket ökar personalkostnaderna i år men är en viktig investe-
ring för att skapa nya kundrelationer och affärer på dessa 
marknader. 

Marknadshändelser under kvartalet
Europa fortsätter att skörda framgångar med 24 % tillväxt 
som till stor del beror på fin tillväxt hos vår enskilt största 
partner men också för att vi har ett par nya kunder med över 
0,25 Mkr omsättning per kund i kvartalet. Detta visar att 
strategin som lanserades under hösten med en starkare 
kundsegmentering, har gett resultat i form av färre nya kun-
der, men med större volymer per order.

Den uteblivna tillväxten har ett antal förklaringar. Eskale-
ringen av handelsbegränsningar mellan USA och Kina har 
tyvärr även gjort att en del av våra kunder är mer avvaktande 
under kvartalet. Liksom övriga aktörer, har de svårt att 
bedöma konsekvenserna i dagsläget vilket gör att man helt 
naturligt blir lite försiktigare. Dock kan vi redan nu i tredje 
kvartalet se en förändring och jag förväntar mig att vi åter 

kommer att kunna visa tillväxt i både USA och Asien framö-
ver. Tappet under andra kvartalet kan hänföras till en hand-
full kunder med minskade volymer och vi arbetar intensivt 
på att vända trenden. På den amerikanska marknaden kan vi 
konstatera att skiftet till en egen säljorganisation i USA har 
kortsiktigt påverkat oss i större utsträckning än förväntat. 
Långsiktigt är det ett klokt beslut men eftersom säljcyklerna 
är långa i vår bransch tar det tid att bygga upp starka relatio-
ner. Trots tapp på befintliga kunder har vi ett 10-tal nya kun-
der som tillkommit i det andra kvartalet, några med väldigt 
stor potential. De kompenserar en del av minskningen men 
inte fullt ut ännu. Min bedömning är dock att vi kommer se 
fin tillväxt framöver i Nordamerika då vi har både färdiga 
avtal och samtidigt är vi i slutfasen av många spännande för-
handlingar. 

Polygiene har investerat med egen närvaro och ställt ut vid 
två stora mässor i USA under sommaren, Outdoor Retailer i 
Denver och Performance Days i New York som båda genere-
rat, inte bara ett ökat intresse för Polygiene generellt utan 
också en del nystartade projekt.

Ulrika Björk
VD Polygiene AB 
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Vår satsning i Brasilien har börjat ge avkastning och under 
kvartalet har vi inlett samarbete med Conquista Montan-
hismo, Brasiliens ledande varumärke inom Outdoor-bran-
schen. Kollektionen lanserades framgångsrikt under augusti 
månad och förväntas även öppna dörrarna för andra premi-
umvarumärken i Brasilien. 

Nedgången i Asien beror främst på försenade orders från 
en av våra hemtextilkunder i Kina. Vi erhöll stora orders 
även under fjolårets andra kvartal från denna kund, ca 2,5 
Mkr som inte upprepats ännu. Vi arbetar intensivt tillsam-
mans med vår kinesiska agent att övertyga kunden om det 
mervärde vi tillför i både funktionalitet för slutkonsument 
och i kommunikation av vårt varumärke. Utöver detta har vi 
ett antal nya kunder och har även haft många intressanta 
möten under sommaren i framförallt Kina. Jag är övertygad 
om att Asien framöver kommer att bli vår största marknad. 
Fördelen med Asien är att de generellt är snabbare till 
beslut än övriga marknader varför jag hoppas och tror att 
andra halvåret kommer att visa på fina tillväxtsiffror. 

Prisbelönt teknologi
Jag är oerhört stolt över att Polygiene erhöll det prestige-
fyllda priset Sustainable Award som den nordiska bransch-
organisationen Scandinavian Outdoor Group delar ut varje 
år. Juryn består av chefredaktörerna och produkttestansva-
riga vid Europas 10 ledande outdoormediaförlag. Det var på 
mässan OutDoor by ISPO i München som Polygiene fick 
motta priset för lanseringen av teknologin Odor Crunch, vår 
nya organiska produkt. Detta pris har redan och kommer 
framöver att öppna många dörrar för oss i en ifrågasatt tex-
tilbransch där alla aktörer söker mer hållbara lösningar. Jag 
är övertygad om att Odor Crunch är startskottet för Polygie-
nes fortsatta resa mot att bidra till en mer hållbar textilindu-
stri och kunna göra skillnad. Arbetet med att inta en ny posi-
tion för Polygiene påbörjades i början av 2019 och vi har 
sedan dess framgångsrikt sett hur vår vision gett uppmärk-
samhet både från potentiella kunder men också från media 
och investerare.

Att knyta hållbarhetsexperten Pamela Ravasio till vårt Advi-
sory Board är också ett beslut helt i linje med detta arbete. 
Pamela var tidigare hållbarhetsansvarig på branschorgani-
sationen European Outdoor Group och har en globalt res-
pekterad kompetens och en gedigen erfarenhet av hållbar-
hetsfrågor inom textilbranschen. Jag är väldigt glad att ha 
lyckats värva henne till Polygiene och det är tack vare att hon 
delar vår vision om att ge förutsättningar för konsumenten 
att förändra sitt beteende och på så vis bidra till en mer håll-
bar värld.

En ny organisation i Kina
Vår satsning i Kina fortsätter och vi har utökat organisatio-
nen med två nya medarbetare. Tillsammans med vår Hong 
Kong-baserade tekniker samt två externa agenter kommer 
de initialt bilda vår kinesiska organisation under ledning av 
Peter Sjösten som är kommersiellt ansvarig för regionen. 
Under sommaren har vi för första gången ställt ut på ISPO i 
Shanghai med egen monter och personal. Vi kommer framö-
ver intensifiera aktiviteterna i Kina för att få igång försälj-
ningen relativt snabbt. Arbetet med att öppna dotterbolaget i 
Shanghai fortskrider enligt plan och beräknas vara i drift 
under tredje kvartalet. 

  
Utsikter framåt 
Jag hyser ingen större oro trots den nedgång vi såg i kvarta-
let. Vi har analyserat affärsläget och vet orsaken till minsk-
ningen och åtgärder har vidtagits för att vända trenden. Det 
är ett fåtal kunder som står för större delen av tappet och vi 
vet orsaken till varför. I övrigt bevisar vi att vårt erbjudande 
till marknaden fungerar mycket väl och att vi innehar det 
starkaste varumärket inom vårt område. Vi har också fått 
information om att branschen i sin helhet också haft ett 
sämre kvartal, troligtvis pga USA-Kinarelationen som jag 
kommenterade ovan. 

Jag är trygg i vår uppdaterade positionering, våra lagda stra-
tegier och med min nya organisation. Det finns alltid förbätt-
ringsområden som vi ständigt arbetar med och utvecklar 
men vi drar inga större växlar på ett enskilt kvartal och det 
finns i dagsläget ingen anledning till att göra några drastiska 
förändringar. Så trots ett något sämre kvartal finansiellt 
sett, så har nog aldrig aktivitetsnivån varit så intensiv som 
nu. Vi går nu in i vår högsäsong med bättre självförtroende 
än på länge och med en välfylld pipeline med massor av 
pågående projekt.

Ulrika Björk, VD
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Polygiene i korthet

Med Polygiene® kan vi tvätta våra kläder hälften så mycket - och använda dem dubbelt så länge. För att det ska 
hända måste konsumenterna känna sig säkra på att kläder och andra produkter kommer att hålla sig fräscha,  
utan dålig lukt. Genom att arbeta med det varumärkeslöftet har vi blivit det ledande varumärket i världen när det 
gäller luktfria produkter, med en imponerande varumärkesigenkänning bland allmänheten.
Vi hjälper våra partners att förse kläder, utrustning, textilier och andra material med vår varumärkesskyddade 
behandling. Polygiene har fler än 140 partners världen över inom olika segment, såsom sport & outdoor, lifestyle, 
home design, footwear och workwear.

Verksamhet
2018 kom cirka 63 % av omsättningen från sport och
outdoor, home design för 17 %, lifestyle för 15 % och de 
övriga 5 % kom från footwear och workwear. 2022 beräk-
nas segmenten lifestyle, footwear och home design växa.

Agents
Polygiene

Distributors

En Global Partner
Polygiene fokuserar främst på premiumvarumärken och 
deras kunder. Man arbetar aktivt med hela värdekedjan, 
från utveckling och tillverkning till marknadsföring, dist-
ribution och kundsupport.

Partners
Polygiene har idag över 140 globala partners inom  
segmenten sport & outdoor, lifestyle, home design,  
footwear och workwear. Ett urval presenteras här, 
följ denna länk för hela partnerlistan.

SPORT & 
OUTDOOR

HOME DESIGN

LIFESTYLE

Ö
VR

IG
T

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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Finansiell utveckling
Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättning och bruttomarginal
Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet uppgick 
till 12,6 (16,6) Mkr vilket motsvarar en minskning på 24,2 pro-
cent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Kvar-
talets övriga rörelseintäkter uppgick till 0,4 (1,2) Mkr och 
består av positiva valutakursdifferenser. 

Under kvartalet redovisas en bruttomarginal på 72,0 (62,5)  
procent. Ökningen beror på en mindre korrigering som 
egentligen tillhör kvartal 1, 2019. Den ackumulerade brutto-
marginalen är 69,6 %. Kostnad för sålda varor uppgick till 
-3,5 (-6,2) Mkr för kvartalet.

Kostnader
Övriga externa kostnader för perioden uppgick totalt till -9,6 
(-9,9) Mkr, vilket är minskning med 2,5 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år. Dessa kostnader består 
av:
• Försäljningskostnader -3,9 (-3,9) Mkr varav rörliga -3,4 

(-2,4) Mkr. De rörliga kostnaderna består av kommissioner 
till agenter och distributörer. 

• Marknadsföringskostnader -1,6 (-1,9) Mkr. Minskningen av 
kostnaderna beror på en mer effktiv marknadsföringstra-
tegi.

• Administrativa kostnader -2,0 (-2,3) Mkr. Anledningen till 
kostnadsminskningen är främst minskade konsultkostna-
der och ny leasingberäkning enligt IFRS 16.

• Teknik och utveckling -0,8 (-0,9) Mkr. Minskade testkost-
nader under denna perioden.

• Kontrakterade konsulter -1,3 (-0,9) Mkr.

Personalkostnader uppgick till -4,5 (-3,2) Mkr och har ökat 
dels pga. av två nyanställda utomlands samt att styrelsens 
arvode beskattas som lön enligt ny lag. Tidigare låg de 
under externa kostnader.

Utländsk kupongskatt är en typ av källskatt som Polygiene 
kan återvinna när tidigare skattemässiga underskott är för-
brukade. Då Polygiene har visat negativt resultat under tidi-
gare perioder har man tillämpat försiktighetsprincipen och 
kupongskatten kostnadsförts under året. Nu när Polygiene 
visar en vinst för helåret kan kupongskatten återföras och 
balanseras.

Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar 
uppgick till -0,3 (-0,2) Mkr. 

Övriga rörelsekostnader avser valutakursdifferenser och 
uppgick till -0,5 (0,4) Mkr för kvartalet.
Resultat
Kvartalets rörelseresultat EBIT uppgick till -5,4 (-1,9) Mkr vil-
ket motsvarar en rörelsemarginal på -41,8 (-10,7) %. Resulta-
tet efter skatt uppgick till -4,3 (-1,6) Mkr. 

Finansiell ställning

Finansiella anläggningstillgångar
De finansiella anläggningstillgångarna uppgick vid perio-
dens utgång till 8,1 (6,2) Mkr och avser en uppskjuten skat-
tefordran för de skattemässiga underskott som uppstått 
under tidigare år, samt periodens kupongskatt. Skillnaden 
är att under samma kvartal föregående år balanserades 
inte den utländska kupongskatten. Det totala skattemässiga 
underskottet uppgick vid periodens utgång till 26,9 Mkr.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
De immateriella anläggningstillgångarna består främst av 
investeringar i affärssystem.

De materiella anläggningstillgångarna består av leasing 
för nyttjanderätten av kontorslokal.

Eget kapital
Eget kapital uppgick vid periodens slut till 34,5 (32,6) Mkr. 
Soliditeten per 2019-06-30 var 74,5 (64,6) procent.

Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,7 
(-3,3) Mkr för årets andra kvartal. 
Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 
8,0 (9,5) Mkr. 

Personal

Bolagets operativa organisation var 19 (16) personer vid 
kvartalets utgång oavsett tjänstgöringsgrad, varav 15 (12) är 
anställda och 4 (4) är kontrakterade konsulter.
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Tkr Not

Koncern
2019-04-01
2019-06-30

Koncern 
2018-04-01
2018-06-30

Koncern 
2019-01-01 
2019-06-30

Koncern 
2018-01-01 
2018-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 8 12 593 16 618 29 299 69 039

Övriga rörelseintäkter 397 1 157 1 157 2 455

Summa rörelsens intäkter m.m. 12 990 17 775 30 456 71 494

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -3 516 -6 234 -8 919 -23 717

Övriga externa kostnader -9 622 -9 870 -18 435 -35 077

Kostnader för ersättningar till anställda -4 581 -3 220 -8 157 -14 309

Utländsk kupongskatt – -567 – –

Av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar -257 -192 -515 -798

Övriga rörelsekostnader -450 398 -965 -398

Summa rörelsens kostnader -18 426 -19 685 -36 991 -74 299

Rörelseresultat -5 436 -1 910 -6 535 -2 805

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -12 -1 -26 -2

Resultat efter finansiella poster -5 448 -1 911 -6 561 -2 807

Skatt periodens resultat 1 152 284 1 376 -1 874

Årets resultat från kvarvarande verksamheter -4 296 -1 627 -5 185 -4 681

Resultat från avvecklad verksamhet – – – 10 588

Periodens resultat och totalresultat -4 296 -1 627 -5 185 5 907

Resultat per aktie (efter skatt) -0,21 -0,08 -0,25 0,28

Rapport över totalresultatet för koncernen
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Rapport över finansiell ställning för 
koncernen
Tkr Not

Koncern
2019-06-30

Koncern 
2018-06-30

Koncern 
2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 1 789 3 735 4 123

Materiella anläggningstillgångar 1 618 – –

Finansiella anläggningstillgångar 10 8 112 6 237 6 999

Summa anläggningstillgångar 11 519 9 972 11 122

Omsättningstillgångar

Varulager 212 461 497

Kundfordringar 10 16 999 27 894 26 054

Övriga fordringar 10 9 541 2 652 13 596

Likvida medel/Kassa och bank 7 951 9 516 3 696

Summa omsättningstillgångar 34 703 40 523 43 843

SUMMA TILLGÅNGAR 46 222 50 495 54 965

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 34 445 32 646 41 848

Långfristiga skulder

Leasing av kontorslokal 1 637 – –

Summa långfristiga skulder 1 637 – –

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6 290 13 835 8 135

Övriga skulder 3 850 4 014 4 982

Summa kortfristiga skulder 10 140 17 849 13 117

Totala skulder 11 777 17 849 13 117

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 222 50 495 54 965
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Koncernen, Tkr
2019-04-01 
2019-06-30

2018-04-01 
2018-06-30

2018-01-01 
2018-12-31

Eget kapital vid periodens ingång 38 681 34 217 35 885

Nyemission och teckningsrätter 60 56 56

Transaktioner med ägarna 38 741 34 273 35 941

Periodens resultat -4 296 -1 627 5 907

Periodens totalresultat -4 296 -1 627 5 907

Eget kapital vid periodens utgång 34 445 32 646 41 848

Förändring av eget kapital för koncernen
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Tkr
2019-04-01 
2019-06-30

2018-04-01 
2018-06-30

2019-01-01 
2019-06-30

2018-01-01 
2018-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -5 436 -1 911 -6 535 7 782

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 258 192 514 798

Betald ränta -12 -1 -26 -2

Betald inkomstskatt – – – -1 874

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapitalet -5 190 -1 720 -6 047 6 704

Förändringar av rörelsekapitalet

Förändring av varulager 41 -166 284 -184

Förändring av kundfordringar och andra fordringar 6 888 -2 781 16 918 -6 611

Förändring av leverantörsskulder och andra skulder -3 451 1 382 -3 765 -4 099

Nettokassaflöde från pågående verksamhet -1 712 -3 285 7 390 -4 190

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten -1 712 -3 285 7 390 -4 190

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – -965 -118 -2 388

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – – -1 964 –

Förvärv av finansiella tillgångar -545 – -1 127 -712

Avyttring av finansiella tillgångar – – 14 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -545 -965 -3 195 -3 100

Finansieringsverksamheten

Nyemission 60 56 60 56

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 60 56 60 56

Periodens kassaflöde -2 197 -4 194 4 255 -7 234

Likvida medel vid periodens början 10 148 13 708 3 696 10 930

Likvida medel vid periodens slut 7 951 9 514 7 951 3 696

Kassaflödesanalys för koncernen
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Koncernen April-juni 2019 April-juni 2018 YTD 2019 Helår 2018

Nettoomsättning, Tkr 12 593 16 618 29 299 69 039

Omsättningstillväxt, % -24 14 -9 4

Rörelseresultat EBIT, Tkr -5 436 -1 910 -6 535 -2 805

Resultat efter skatt, Tkr -4 296 -1 627 -5 185 5 907

Resultatmarginal EBIT, % -42 -11 -21 9

Resultatmarginal efter skatt, % -33 -9 -17 7

Kassaflöde, Tkr -2 197 -4 194 4 256 -7 234

Eget kapital, Tkr 34 445 32 646 34 445 41 848

Balansomslutning, Tkr 46 222 50 495 46 222 54 965

Soliditet, % 74,5 64,6 74,5 76,1

Antal aktier vid periodens utgång, tusen-
tal 20 516 20 516 20 516 20 516

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

Resultat per aktie, kr -0,21 -0,08 -0,25 0,28

Kassaflöde per aktie, kr -0,11 -0,20 0,21 -0,35

Eget kapital per aktie, kr 1,68 1,59 1,68 2,04

Flerårsöversikt för koncernen
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Rapport över totalresultatet för 
moderbolaget
Tkr Not

Moderbolag
2019-04-01
2019-06-30

Moderbolag 
2018-04-01
2018-06-30

Moderbolag 
2019-01-01 
2019-06-30

Moderbolag 
2018-01-01 
2018-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 8 12 593 16 618 29 299 69 039

Övriga rörelseintäkter 397 1 157 1 157 13 043

Summa rörelsens intäkter m.m. 12 990 17 775 30 456 82 082

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -3 516 -6 234 -8 919 -23 717

Övriga externa kostnader -9 779 -9 870 -18 763 -35 077

Kostnader för ersättningar till anställda -4 581 -3 220 -8 157 -14 309

Utländsk kupongskatt – -567 – –

Av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar -84 -192 -169 -798

Övriga rörelsekostnader -449 399 -964 -388

Summa rörelsens kostnader -18 409 -19 684 -36 972 -74 289

Rörelseresultat -5 419 -1 909 -6 516 7 793

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter – -1 – -2

Resultat efter finansiella poster -5 419 -1 910 -6 516 7 791

Skatt periodens resultat 1 146 284 1 373 -1 874

Periodens resultat och totalresultat -4 273 -1 626 -5 143 5 917

Resultat per aktie (efter skatt) -0,21 -0,08 -0,25 0,29
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Rapport över finansiell ställning för 
moderbolaget
Tkr Not

Moderbolag
2019-06-30

Moderbolag
 2018-06-30

Moderbolag 
2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 1 789 3 735 4 123

Materiella anläggningstillgångar – – –

Finansiella anläggningstillgångar 10 8 162 6 287 7 049

Summa anläggningstillgångar 9 951 10 022 11 172

Omsättningstillgångar

Varulager 212 461 497

Kundfordringar 10 16 999 27 894 26 054

Övriga fordringar 10 9 543 2 643 13 596

Likvida medel/Kassa och bank 7 796 9 420 3 600

Summa omsättningstillgångar 34 550 40 418 43 747

SUMMA TILLGÅNGAR 44 501 50 440 54 919

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 34 376 32 591 41 802

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6 290 13 835 8 135

Övriga skulder 3 835 4 014 4 982

Summa kortfristiga skulder 10 125 17 849 13 117

Totala skulder 10 125 17 849 13 117

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 44 501 50 440 54 919
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Moderbolaget, Tkr
2019-04-01 
2019-06-30

2018-04-01 
2018-06-30

2018-01-01 
2018-12-31

2017-01-01  
2017-12-31

Eget kapital vid periodens ingång 38 649 34 217 35 885 41 294

Nyemission och teckningsrätter

Transaktioner med ägarna 38 649 34 217 35 885 41 294

Periodens resultat -4 273 -1 626 5 917 -5 409

Periodens totalresultat -4 273 -1 626 5 917 -5 409

Eget kapital vid periodens utgång 34 376 32 591 41 802 35 885

Förändring av eget kapital för moderbolaget
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Tkr
2019-04-01 
2019-06-30

2018-04-01 
2018-06-30

2019-01-01 
2019-06-30

2018-01-01 
2018-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -5 419 -1 909 -6 516 7 793

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 84 192 170 797

Betald ränta – -1 – -2

Betald inkomstskatt – – – -1 874

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapitalet -5 335 -1 718 -6 346 6 714

Förändringar av rörelsekapitalet

Förändring av varulager 41 -166 284 -184

Förändring av kundfordringar och andra fordringar 6 888 -2 781 16 918 -6 611

Förändring av leverantörsskulder och andra skulder -3 306 1 382 -5 429 -4 099

Nettokassaflöde från pågående verksamhet -1 712 -3 283 5 427 -4 180

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten -1 712 -3 283 5 427 -4 180

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – -965 -118 -2 388

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – –

Förvärv av finansiella tillgångar -545 -1 127 -762

Avyttring av finansiella tillgångar – – 14

Kassaflöde från investeringsverksamheten -545 -965 -1 231 -3 150

Finansieringsverksamheten

Nyemission – – – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0

Periodens kassaflöde -2 257 -4 248 4 196 -7 330

Likvida medel vid periodens början 10 053 13 668 3 600 10 930

Likvida medel vid periodens slut 7 796 9 420 7 796 3 600

Kassaflödesanalys för moderbolaget
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Moderbolaget April-juni 2019 April-juni 2018 YTD 2019 Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016

Nettoomsättning, Tkr 12 593 16 618 29 299 69 039 66 152 55 407

Omsättningstillväxt, % -24 14 -9 4 19 18

Rörelseresultat EBIT, Tkr -5 419 -1 909 -6 516 7 793 -6 101 -3 392

Resultat efter skatt, Tkr -4 273 -1 626 -5 143 5 917 -5 409 -3 164

Resultatmarginal EBIT, % -42 -11 -21 9 -9 -6

Resultatmarginal efter skatt, % -33 -9 -17 7 -8 -6

Kassaflöde, Tkr -2 257 -4 248 4 196 -7 330 -9 093 -7 522

Eget kapital, Tkr 34 376 32 591 34 376 41 802 35 885 41 293

Balansomslutning, Tkr 44 501 50 440 44 501 54 919 53 101 57 318

Soliditet, % 77,2 64,6 77,2 76,1 67,5 72,0

Antal aktier vid periodens utgång, tusen-
tal 20 516 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 20 516 19 716

Resultat per aktie, kr -0,04 -0,08 -0,25 0,29 -0,26 -0,16

Kassaflöde per aktie, kr -0,11 -0,21 0,20 -0,36 -0,44 -0,38

Eget kapital per aktie, kr 1,68 1,59 1,68 2,04 1,75 2,01

Börskurs vid periodens utgång 5,6 7,7 5,6 5,6 11,5 12,5

Flerårsöversikt för moderbolaget
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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 koncer-
nen över 140 globala partners inom en rad affärsområden 
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 varumärke är en bety-
dande 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 verksam-
hetsort 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 delårsperioden 1 april – 30 juni 
2019 och är upprättad i SEK vilket är moderföretagets redo-
visningsvaluta och koncernens prestationsvaluta. Delårs-
rapporten har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering.

Från och med 2018 avger moderföretaget en koncernredo-
visning. Den första koncernredovisning per 31 december 
2018 upprättades enligt IFRS. Därmed upprättas denna del-
årsrapporten för koncernen och enligt IFRS. Koncernen och 
moderföretaget rapporteras separat trots att beloppen i de 
allra flesta fall inte avviker med mer än försumbara belopp. 

Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med 
den 1 januari 2019. Enligt övergångsbestämmelserna i IFRS 
16 har inte jämförelsetalen räknats om. Såväl korttidslea-
sing som leasing där den underliggande tillgången är av 
mindre värde har undantagits från beräkningen av nyttjan-
derättstillgången och leasingskulden. Totalt har 1 965 Tkr 
bokats in per 1 januari 2019 avseende nyttjanderättstillgång 
och 1 965 Tkr avseende leasingskuld.

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

har lämnats i årsredovisningen för 2018. Delårsrapporten 
har inte varit föremål för översiktlig granskning av koncer-
nens revisorer. Delårsrapporten för delårsperioden 1 april – 
30 juni 2019 godkändes för utfärdande av styrelsen den 28 
augusti 2019. 

Not 3: Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS vilket överens-
stämmer med de redovisnings- och värderingsprinciper till 
skillnad från de som tillämpades i koncernens finansiella 
rapporter för 2018. 

Nedan sammanfattas de viktigaste redovisnings- och vär-
deringsprinciperna enligt IFRS som tillämpas av koncernen.

Intäkter från avtal med kunder
Intäkterna avser intäkter från försäljning av kemi samt  
royalty. Vid bedömningen av om en intäkt ska redovisas följer 
koncernen 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  

prestationsåtagandet

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 
också vid leverans till slutkund och kan beräknas på mäng-
den färdigt tyg, per antalet producerade plagg eller på ett 
annat motsvarande sätt. Samtidigt redovisas kostnaden för 
denna kemi i resultaträkningen. Fakturor för överförda varor 
eller tjänster ska betalas när kunden mottager varorna. 

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 
affärsmodell för förvaltning av finansiella tillgångar varvid 
alla finansiella tillgångar som påverkas av denna ändring 
omklassificeras den första dagen av det första räkenskaps-
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året som följer på ändringen av affärsmodellen. En finansiell 
tillgång värderas till upplupet anskaffningsvärde om båda 
följande villkor är uppfyllda och tillgången inte är bestämd 
att värderas till verkligt värde via resultatet:
• tillgången innehas enligt en affärsmodell vars mål är att 

inneha tillgångar för att erhålla de avtalsenliga kassaflö-
dena, och

• tillgångens avtalsenliga villkor ger upphov till kassaflöden 
som enbart utgörs av kapitalbelopp och ränta på det ute-
stående kapitalbeloppet.

Finansiellatillgångar 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 balansräk-
ningen 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 kund-
fordringar och leverantörsskulder kvittats eftersom de avser 
samma part och kommer att regleras netto.
Kundfordringar och leverantörsskulder som avser samma 
part och där reglering förväntas ske med ett nettobelopp har 
kvittats.

Leasing
Leasing IFRS 16 Leasing ersätter IAS 17 från och med den 1 
januari 2019. Enligt den nya standarden ska majoriteten av 
de leasade tillgångarna redovisas i balansräkningen. De 
enda undantagen är kortfristiga leasingavtal och leasingav-
tal av mindre värde och detta har koncernen valt att utnyttja. 
Genomförandet av IFRS 16 påverkar balans- och resultat-
räkningarna eftersom det leasingavtal koncernen valt att 
aktivera (leasing för kontorslokal i Malmö), dvs som en till-
gång (rätten att använda det leasade objektet) och en finan-

siell skuld för att betala leasingavtal kommer att redovisas. 
Detta har en effekt på soliditeten. Standarden erbjuder olika 
övergångsmetoder och Polygiene har valt att tillämpa stan-
darden med begränsad retroaktivitet.

Transaktioner i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räk-
nats om till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser som 
uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära pos-
ter redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de upp-
kommer, 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 de 
finansiella rapporterna för 2018. 

Polygiene har gjort bedömningen att köparen av verksam-
hetsgrenen Protective kommer att nå den minimiintäkt som 
avtalats med köparen av verksamheten och som föranleder 
den avtalade köpeskillingen, se Not 7 Eventualförpliktelser 
nedan.

Not 5: Betydande händelser och transaktioner under  
och efter perioden
Polygiene fick utmärkelsen ”SUSTAINABILITY Award” av 
Scandinavian Outdoor Group. Polygiene utser industrivetera-
nen, opinionsledaren och hållbarhetsexperten Dr. Pamela 
Ravasio till ny medlem i Advisory Board. Ett nytt tecknings-
optionsprogram genomfördes under juni 2019 då moderbo-
laget gav ut 300 000 teckningsoptioner till anställda.
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Not 8  Intäkter från avtal med kunder
Koncernen och moderföretagets intäkter från avtal med kunder kan  
delas upp enligt följande:

Tkr   19-06-30  Varor Royalty Summa

Primära geografiska marknader

Asien 1 582 2 095 3 677

Europa 3 974 2 283 6 257

Nordamerika 1 226 1 405 2 631

Resten av världen 13 15 28

6 795 5 798 12 593

Tkr   18-06-30  Varor Royalty Summa

Primära geografiska marknader

Asien 4 266 3 259 7 525

Europa 3 319 1 718 5 037

Nordamerika 1 108 2 076 3 184

Resten av världen 21 851 872

8 714 7 904 16 618

Not 9  Immateriella  anläggnings tillgångar
Koncernen och moderföretagets förändring i redovisade värden för  
immateriella anläggningstillgångar är: 

Tkr     
Koncern

2019-06-30
Koncern 

2018-06-30
Koncern 

2018-12-31

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 430 4 450 5 644

Inköp – 965 621

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 430 5 415 6 265

Ingående ackumulerade  
avskrivningar -1 557 -1 488 -1 896

Periodens avskrivningar -84 -192 -246

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -1 641 -1 680 -2 142

Redovisat värde 1 789 3 735 4 123

Not 6: Säsongsvariationer/cykliska effekter 
Historiskt sett har koncernen haft en högre försäljning under 
andra halvåret.

Not 7: Eventualförpliktelser 
Avtalet om försäljning av affärsområdet Protective innehål-
ler en klausul där Polygiene garanterar att det avyttrade 
affärsområdets försäljning under 2019 kommer att vara på 
samma nivå som under 2018. Maximal återbetalning av 
köpeskilling för affärsområdet uppgår till 10 587 Tkr. Kon-
cernen har bedömt att detta utgör en eventualförpliktelse.

Not 10  Finansiella tillgångar
Koncernen och moderföretagets förändring i redovisade värden för  
finansiella tillgångar är:

Tkr     
Koncern

2019-06-30
Koncern 

2018-06-30
Koncern 

2018-12-31

Kundfordringar

Ingående balans 22 322 24 256 31 699

Förändring under perioden -5 323 3 638 -5 645

Utgående balans 16 999 27 894 26 054

Utländsk kupongskatt

Ingående balans 3 218 – –

Förändring under perioden 545 – 2 636

Utgående balans 3 763 – 2 636

Lämnade depositioner

Ingående balans – 14 14

Förändring under perioden – – –

Utgående balans – 14 14

Avtalstillgångar

Ingående balans 384 – –

Förändring under perioden -48 – –

Utgående balans 336 – –
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Aktiekapital 
Bolagets 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 juni 2018 gav moderbolaget ut 228 000 tecknings-
optioner till personal vilka berättigar till teckning av lika 
många aktier. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under 
perioden 1-30 juni 2021 och har en lösenkurs om 16,50 kro-
nor per aktie. Motsvarande program genomfördes under 
juni 2019 då moderbolaget gav ut 300 000 teckningsoptioner. 
Optionerna kan lösas in under perioden 1-30 juni 2022 och 
har en lösenkurs om 12,90 kr per aktie. För mer information 
om aktiekapitalets utveckling hänvisas till bolagets årsre-
dovisning 2018.

Aktien
Aktien i Polygiene AB (publ.) är noterad på Nasdaq First 
North, Stockholm, sedan 14 mars 2016. Under andra kvar-
talet omsattes totalt 1 621 438 aktier vilket motsvarar ett 
genomsnitt om 27 482 aktier per handelsdag. Börskursen 
vid periodens utgång var 5,60 kr, vilket motsvarar ett börs-
värde om 114,9 Mkr. Den högsta respektive lägsta kursen 

Aktiekapital, aktien  
och ägarförhållanden

under perioden var 8,68 kr och 5,50 kr.

Ägarförhållanden 
Antalet aktieägare vid periodens utgång var 798 (797). 
Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 juni 
2019.

Aktieägare Aktier Procent

Håkan Lagerberg* 1 658 473 8,1 %

SIX SIS AG 1 166 542 5,7 %

Svanberg & Co Invest 1 033 003 5,0 %

JPM Chase NA 940 000 4,6 %

Jonas Wollin* 874 500 4,3 %

Jonas Pålsson 855 000 4,2 %

Aktia Fund Management 846 008 4,1 %

Lennart Holm 809 370 3,9 %

Mats Georgson* 728 000 3,5 %

Avanza Pension 677 396 3,3 %

Övriga 10 927 708 53,3 %

Summa 20 516 000 100,0 %

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

Polygiene 2016 mars–2019 juni

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Omsatt antal aktier i 1000-tal per vecka

MajMarJanNovSepJulMajMarJanNovSepJulMajMarJanNovSepJulMajMar
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

First North All-sharePolygiene

2016 2017 2018

Kä
lla

:
&

2019



23

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.

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 
2018.
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Kontaktuppgifter, adresser

Frågor kring rapporten:

Ulrika Björk, CEO / tf CFO  
Tel: +46 (0) 70 921 12 75  
E-post: ubj@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 för-
sorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl 9.00 CET


