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Årsredovisning
Polymer Factory Sweden AB
556695-9531
Styrelsen och verkställande direktören för Polymer Factory Sweden AB får härmed lämna sin redogörelse
för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN
Verksamhet
Bolagets verksamhet är att framställa och sälja patenterade dentritiska material samt att sälja tjänster och kunnande för
att utveckla nya typer av avancerade material. Företagets kunder finns framförallt inom branscherna material och life
science.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser
COVID-19 har påverkat Polymer Factory Sweden AB genom att nettoomsättningen blev lägre än förväntat då större
beställningar från distributörer uteblev. För att hantera denna nedgång reducerades personalstyrkan, dels genom
uppsägning och dels genom korttidspermittering av nyckelpersonal under perioden april-dec.
Under 2020 ökade Polymer Factory Sweden AB den egna försäljningen av bio-orienterade dendritiska material. Bolaget
etablerade också ett närmare samarbete med instrumenttillverkare avseende SpheriCal®-teknologin för kalibrering av
masspektrometrar. Bolaget övertog ägandet av all IPR relaterad till SpheriCal® från amerikanska Tulane University som i
och med detta blev en mindre delägare i bolaget. Polymer Factory Sweden AB sökte också mjuka medel från H2020 EIC
Accelerator Pilot för utveckling av nästa generations SpheriCal®-produkter. Tyvärr uteblev finansieringen men projektet
fick höga poäng och ett s k "Seal of Excellence" från EU. Bolaget har som mål att skicka in en ny ansökan för samma
ändamål under 2021.
Styrelsen förstärktes genom rekryteringen av ytterligare en styrelseledamot, Leif Gustafsson, som är jurist och med en
betydande erfarenhet av utveckling av mindre bolag.
Finansiering
För att Polymer Factory Sweden AB ska säkerställa bolagets långsiktiga finansiering, kunna skala upp verksamheten
inom respektive affärsområde samt knyta nyckelpersoner till bolaget, har ägarna beslutat att genomföra en
kapitalisering och en notering av bolaget under 2021. Sedermera Fondkommission har fått förtroende att stödja
Polymer Factory Sweden AB i genomförandet och att börsintroducera bolaget på Spotlight Market under april 2021, i
och med denna är finansieringen för kommande 12 månader säkerställd. Vid tidpunkten för undertecknandet av denna
årsredovisning är finansieringen inte färdigställd men styrelsens bedömning är att det kommer ske inom kort. Om den
planerade kapitalanskaffningen mot förmodan skulle misslyckas ser bolaget att befintlig kassa, en ökande försäljning,
relativt låg kostnadsbas och stort färdigvarulager gör att bolaget ändå skulle ha tillräcklig finansiering för 12 månader
framåt. Mot bakgrund av denna bedömning är årsredovisningen upprättad enligt fortlevnadsprincipen.
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FLERÅRSÖVERSIKT
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella
poster
Soliditet %
Balansomslutning

2001-2012
1 384

1901-1912
1 943

1801-1812
2 124

1701-1712
1 699

1601-1612
2 072

-581
75
3 502

492
82
2 479

303
77
2 130

-111
66
2 126

-13
60
2 483

Aktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

1 410 528

284 116

1 794 644

284 116

-284 116

1 694 644

-290 308
-290 308

0
1 137 500
-290 308

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång
100 000
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:
Balanseras i ny räkning
Nyemission
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
100 000

1 137 500
1 137 500

RESULTATDISPOSITION
Medel att disponera:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

1 694 644
-290 308
1 404 336

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning
Summa

1 404 336
1 404 336

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

2 641 836
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RESULTATRÄKNING
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

1 383 565
101 274

1 942 779
381 971

264 758
1 749 597

927 566
3 252 316

-33 437
-1 431 825
-715 328
-116 679

-188 365
-1 480 274
-1 074 177

-29 850

-17 674

-2 327 119

-2 760 490

-577 522

491 826

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

-3 786

-286

Summa finansiella poster

-3 786

-286

-581 308

491 540

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och
pågående arbeten för annans räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster

1

–

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfond

291 000

-126 000

Summa bokslutsdispositioner

291 000

-126 000

-290 308

365 540

–

-81 424

-290 308

284 116

Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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BALANSRÄKNING
2020-12-31

2019-12-31

1 050 114

29 293

1 050 114

29 293

Summa anläggningstillgångar

1 050 114

29 293

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager m.m

1 470 759
1 470 759

1 369 485
1 369 485

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

349 917
18 565
87 866
9 576
465 924

349 110
–
370 276
36 875
756 261

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

515 454
515 454

323 608
323 608

Summa omsättningstillgångar

2 452 137

2 449 354

SUMMA TILLGÅNGAR

3 502 251

2 478 647

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter
Summa immateriella anläggningstillgångar

2
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2020-12-31

2019-12-31

100 000
1 137 500
1 237 500

100 000
–
100 000

1 694 644
-290 308

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

1 404 336

1 410 528
284 116
1 694 644

Summa eget kapital

2 641 836

1 794 644

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

–

291 000

Summa obeskattade reserver

–

291 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

462 615
–
15 206
382 594

8 928
66 550
28 506
289 019

Summa kortfristiga skulder

860 415

393 003

3 502 251

2 478 647

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

-577 522

491 826

116 679
-3 786
–

–
-286
-81 424

-464 629

410 116

-101 274
290 337
467 412

-381 971
-463 834
-61 053

Kassaflöde från den löpande verksamheten

191 846

-496 742

Årets kassaflöde

191 846

-496 742

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

323 608
515 454

820 350
323 608

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
- Avskrivningar
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
- Ökning(–)/Minskning(+) av varulager
- Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar
- Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder
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NOTER
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper
Valt regelverk
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). I den senast avlämnade årsredovisningen tillämpades BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2), men
företaget har inte identifierat några skillnader i övergången mellan regelverken.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens avistakurs. Transaktioner i utländsk valuta
omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
Intäktsredovisning
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar
redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
I företaget förekommer enbart avgiftsbestämda pensionsplaner.
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller
informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Företagets
resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts.
Leasing
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Inkomstskatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter
värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.Uppskjuten skattefordran avseende
underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget
kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en
legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten
är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även
skatteeffekten i eget kapital.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden. Avskrivning påbörjas fr o m att
kommersialisering uppnåtts. Avskrivningstiden för immateriella tillgångar är 10 år.
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När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången
ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om
återföring bör göras.
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med
användning av först in, först ut-metoden (FIFU). För råvaror ingår utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen av
varorna i anskaffningsvärdet. För varor under tillverkning och färdiga varor inkluderas i anskaffningsvärdet råmaterial,
direkt lön, andra direkta kostnader och hänförbara indirekta tillverkningskostnader. En förändring i
värderingsprincipen från och med bokslutet per 20-12-31 är att bolaget numera använder sig av en genomsnittlig
produktionskostnad utifrån de fyra senaste årens direkta- och indirekta kostnader, i beräkningen för att fastställa värdet
på lagret. Styrelsens uppfattning är att denna princip ger en mer rättvisande bild av lagervärdet.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån
anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga
fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
överförts och företaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag
mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde).
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är
hänförlig till reserverna.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre
månader från anskaffningstidpunkten. Spärrade medel klassificeras inte som likvida medel. Förändringar i spärrade
medel redovisas i investeringsverksamheten.
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Not 1

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

Not 2

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
Utgående anskaffningsvärden
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

2020

2019

1

2

2020-12-31

2019-12-31

29 293

29 293

1 137 500
1 166 793

–
29 293

-116 679
-116 679

–
–

1 050 114

29 293

Tidigare år avser varumärken. Årets inköp avser patent.
Avskrivning sker enligt plan 10 år from 2020. Prövning av eventuellt nedskrivningsbehov görs årligen.

Not 3

Uppskattningar och bedömningar

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med K3 kräver att styrelsen och företagsledningen gör bedömningar
och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska
erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa
uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som
inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och
bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den
period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Inkuransbedömning lager
Lagret granskas regelbundet för att bestämma eventuellt nedskrivningsbehov. En nedskrivning rapporteras i kostnad
såld vara till det belopp som, efter noggrann utvärdering, den inkuranta delen av lagret minskat i värde. Om verklig
inkurans skiljer sig från beräkningarna eller om företagsledningen gör framtida justeringar av gjorda antaganden, kan
förändringar i värderingen komma att påverka resultatet för perioden liksom den finansiella ställningen.
Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar och andra tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess
redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade
värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde.
En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid
nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar
tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar)
om ingen nedskrivning gjorts.
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Not 4

Transaktioner med närstående

Konsultarvode närstående

2020

2019

557 000
557 000

471 500
471 500

Under perioderna har periodvis ägare till bolaget/styrelseledamöter anlitats på konsultbasis. Samtliga transaktioner
mellan närstående parter baseras på marknadsmässiga villkor.
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FASTSTÄLLELSEINTYG
Undertecknad styrelseledamot i Polymer Factory Sweden AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i
årsredovisningen har fastställts på årsstämma
. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur
vinsten ska fördelas.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.
Stockholm 2021-

Michael Malkoch, Verkställande direktör

