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Styrelsen och verkstiillande direktören fiir Bayn Europe AB fär håirmed avge årsredovisning ftir
riikenskapsåret 2010-09-01 - 201 1-08-31.

Förvaltningsberättels

e

Verksamhet
Stevia
Från den 2 december 20ll'äx Steviol Glycosider, extraktet fran Steviablad, godkåint att anvåindas som
tillsats i drycker och livsmedel inom hela EU. Detta innebåir att från den dagen kan varor säljas med Stevia
som sötningsmedel. Vi kommer att redan ftire jul i ax hittå produkter i våra livsmedelsafftirer som sötats
med Stevia, fråimst från amerikanska producenter och framfiirallt Coca Cola och Pepsico som har
produkter som sedan en tid tillbaks såiljs i USA. En produkt som redan tagit betydande andelar av USA
marknaden åir sötningsmedel fiir te- och kaffe, så kallade "Table Top Sweeteners". Detta kommer även i
Europa bli en viktig varugrupp ftir Stevia's framgang. Många av de större mat- och dryckers producenter i
Europa har sedan en tid arbetat med utveckling av produkter och åir väl fiirberedda fiir snar lansering av
nya produkter med Stevia.
De drivande argumenten ftir anviindande av Stevia åir att det åir ett naturligt sötningsmedel, utan kalorier
och glykemiskt index.

Bayn Europe AB
Utvecklingen av fiiretaget Bayn Europe AB som bildades 2009 med syftet att ftirse framftirallt den
europeiska mat- och dryckesindustrin med kunskap kring anvåindandet av Stevia och leverans av
kvalitetsprodukter till konkunenskraftigt pris har under året fortsatt helt i enlighet med afliirsplanen. För
fiirsäljning och distribution i låinder inom den Europeiska Unionen har avtal träffats med ett av de stora
distributionsbolagen i Europa. Vi har under året haft flera utbildningar kring Stevia och användandet av
det, ftir säljare inom distributions- och örsäljningsorganisationen i Tyskland, Frankrike, UK, Benelux,
Spanien och Italien. Fortsatta utbildningar åir planerade fiir Östeuropa i början på nästa år. Vi har dessutom
kommit langt i diskussioner med ett av de våirldsledande ingrediensbolagen, och tillsammans även gjort
audit på en av våra samarbetsparters raffinaderi i Kina. Ett samarbetsavtal med örsäljning på marknader
utanftir Europa beriiknas vara klart i början av 2012. Under aret har två fonder kommit med som delägare
av bolaget. Detta innebZir att ftiretaget idag har en bättre finansiell bas ftir fortsatt utveckling.

Marknadspotential
Inom livsmedels- och dryckesindustrin pågår intensiva aktiviteter kring Stevia anviindning. Det kan
I USA har Steviaprodukter rönt stora
framgangar och tagit betydande marknadsandelar på kort tid. För Europa kan en liknande utveckling antas
vilket innebåir att marknaden ftir Stevia och Steviaprodukter kommer attvarabetydande.

nåirmast liknas vid en småirre revolution av sötningsindustrin.
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Väsentliga händelser
Styrelsen är medveten om att det egna kapitalet ?ir mer åin till h?ilften ftirbrukat
och att likvidationsplikt fiireligger. Efter bokslutsdatum har nyemission genomftirts
och aktiekapitalet uppgår till152 562kr samt ett ovillkorat aktieägartillskott har
tillfiirts bolaget och aktiekapitalet återställts. Kontrollbalansrlikning har upprättas
15 dec 20ll dä det egna kapitalet återigen ?ir mer Zin till hälften ftirbrukat men en
kommande nyemission skall återställa det egna kapitalet.

Ägarfiirhållande
Bolaget ?ir ett delägt (51%) dottebolag till Confundi Group A8,556735-8980,med säte
i Stockholms kommun. Fakturering fran MB har skett med 147 966lrr
samt fran andra aktieägare med 137 440kr.

Flerårsöversikt

Resultat efter finansiella

Soliditet (%)
Avkastning på eget kap.

Förslag

poster

(%)

till behandling

20t0t20tl

2009t20t0

632
neg
neg

- 827 224

-2 094

av ansamlad

neg
neg

liirlust

Styrelsen fiireslår att den ansamlade fiirlusten:
balanserad forlust

- 827 224

Överkursfond

2 369 3s4

årets forlust

-2 094 633

- 5s2 s03
behandlas så att

i ny räkning överftires

- 552 503

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterftiljande resultat- och balansrtikning med
tilläggsupplysningar. 1r.
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Resultaträkning
Nettoomsättning

Not

2010-09-01

2009-rt-2s

-2011-08-31

-2010-08-31
(10 mån)

104 634
104 634

0
0

Rörelsens kostnader
Råvaror
Underkonsulter
Övriga externa kostnader

-29 698

0

-898 s00
-972 912

-265 148

Personalkostnader

-2s6 193

-127 7 40

Avskrivningar och nedskrivning ar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

-407 686

-2r

888

-2 179

191

-822 462

-2 074 557

-822 462

-2t

888

Resultat från finansiella poster
Ovriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-t 103

38

-t 8 973

-4 800

Resultat efter finansiella poster

-2 094 633

-827 224

Årets resultat

-2 094 633

-827

224,k_
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Balansräkning

Not

2011-08-31

2010-08-31

Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter

65 663

Summa anläggningstillgångar

65 663

87 551
87 551

Tillgångar
Anläggningstillgång

r

Imm at eri e ll a anl ci ggnin gs ti ll gån gar

Oms ättn in gstillgån ga r
Kor tfr

is t ig a

fo r dr

in

g ar

Kundfordringar
Övriga fordrin gar

167t
195 709
197 380

Kassa och bank

Summ a om sättningstillgånga

Summa tillgångar

r

0

8l

795
81 79s

tt4

303 646

250

s01 026

331 909

566 689

419 460

tL
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Balansräkning

Not

2011-08-31

2010-08-31

15 952
36 610
t52 562

100 000
100 000

2 369 3s4

0

-827 224
-2 094 633
-s52 503

-827 224

-727 224

-399 94t

-727 224

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital

1

0

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat

Ärets resultat

Summa eget kapital

0

Långfristiga skulder
Övriga skulder

107 980

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernforetag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter

400 000
78 994
0

3s 946

0

134 799
343 194

343 710
858 6s0

s92 304
76 387
1 146 684

Summa eget kapital och skulder

s66 689

419 460

Ställda säkerheter

200 000

Inga

lnga

Inga

Ansvarsfiirbindelser

{L
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprtittats enligt arsredovisningslagen och Bokfiiringsn?imndens allmåinna råd.
Principema

åir

ofdrZindrade jåimftirt med fiiregående år.

Fordringar har upptagits

till

de belopp varmed de beriiknas inflyta.

Övriga tillgangar och skulder har upptagits

till

anskaffrringsviirden dtir inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Noter

I Anställda

och personalkostnader

2010-09-01 2009-tt-25
-2011-08-31 -2010-08-31

Medelantalet anställda

Kvinnor
Måin

I
I

I
I

Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar
Löner och andra ersättningar
Övriga sociala kostnader

till styrelse och vD
till övriga anställda

0
218
60 395
252 613
192

30 000

67 200
30 540
127 740

t-_
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2 Koncessioner, patent, Iicenser, varumärken samt liknande rättigheter
2011-08-31

2010-08-31

109 439

109 439
109 439

Ackum ulerade anskaffningsvä rden
Inköp
Utgående ackum ulerade anskaffningsvärden
Acku

m

ulerade avskrivninga

109 439

r

Ingående ackumulerade avskrivningar

-2t

888

0

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

-21 888
-43 776

-21 888
-21 888

Utgående balans

6s 663

87 551

Avskrivning har skett med 20% av anskaffningsvärdet.

3 Förändring av eget kapital
Antal aktier:

I 525 622

Aktiekapital

Balanserat

resultat
Belopp vid årets ingång
Nyemission
Vinstdisposition enligt beslut
av årets årsstämma
Pågående nyemission

Overkurs
fond

100 000

-827 224

ts 952

941 564
-827 224

827 224

I 427 790

36 610

Ärets resultat

Belopp vid årets utgång

152 s62

Årets
resultat

-827 224

2 369 3s4

-2 094 633
-2 094 633 qu_

Bayn Europe AB
556794-4797

8(8)

Stockholm den 15 december 201I

Lennart HoEmtröm

Ketil

Eriksen

Ordforande
.-

,

t'"'

Peter Werme

Verkställande direktör

Revisorspåteckning
Min revisionsberättelse har liimnats den 15 december 2011.

nders Ericsson
Auktoriserad revisor
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Revision AB

REvrsroNsnnnÄTTELSE
Till bolagsstämman i Bayn Europe AB
Organisationsnumm er 5567

9 4-47

97

Jag har granskat årsredovisningen och bokftiringen samt styrelsens och verkställande

direktörens fiirvaltning i Bayn Europe AB ftir fu 2010-09-01 - 2011-08-31. Det är styrelsen
och verkstälande direktören som har ansvaret ftir råikenskapshandlingarna och ftirvaltningen.
Mitt ansvar tir att uttala mig om årsredovisningen och forvaltningen på grundval av min
revision.
Revisionen har utftirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebw att jagplanerat
och genomfort revisionen ftir att i rimlig grad ftirsåikra mig om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga fel. En revision innefauar att granska ett urval av underlagen ftir belopp
och annan information i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tilliimpning av dem samt
att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande
om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgtirder och ftirhållanden i bolaget fiir att
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören åir ersättningsskyldig
mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkstiillande direktören på
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund fiir mina uttalanden nedan.
Ä.rsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger dåirmed en
rättvisande bild av bolagets resultat och stiillning i enlighet med god redovisningssed i
Sverige.

Somframgår avforvaltningsberrittelsen rir bolaget likvidationspliktigt. Jaghar informerat
styrelsen om reglerna i ABL 25 kap I3 $. Styrelsen har uppröttat en kontrollbalansrrikrting
per den 15 december 201L

tillstyrker att bolagsståimman fastställer resultaträkningen och balansråikningen, behandlar
ftirlusten enligt ftirslaget i fiirvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkstälande direktören ansvarsfrihet fdr råikenskapsåret.

Jag

kholm den 15 december 20IL

ders Ericsson
Auktoriserad revisor

