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BAYN EUROPE AB är en oberoende
specialist inom sockerreducering. Vi
erbjuder naturliga och kostnadseffektiva
råvaruingredienser samt totallösningar
för sockerreducering med fokus på smak,
konsistens och näringsvärde.
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HALVÅRET I KORTHET

HALVÅRSRAPPORT
JANUARI – JUNI 2017
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
• Nettoomsättningen ökade med 95% och rörelsens
kostnader med 32% under det första halvåret 2017,
jämfört med 2016.
• Bayn omförhandlade sitt exklusiva avtal med
Barentz vilket lett till att Bayn kunnat knyta
affärskontakter och distribustionsavtal i flera nya
länder.
• Bayn har tecknat Letter of Intent med Storms AS från
Norge, Kemi-Intressen från Sverige, Prochem från
Schweiz, Toikako Kaubandus OÜ från Estland samt
Paxman från Grekland.
• Paxman la sin första beställning från Bayn.
Leveransen av denna order genomfördes.

ANDRA KVARTALET I KORTHET
Intäkter

826

(682) TSEK

Rörelseresultat

-1 757 (-1 580) TSEK

Resultat efter skatt

-1 780 (-1 619) TSEK

Resultat per aktie*

-0,23 (-0,29) SEK

Resultat per aktie efter
full utspädning*

-0,23 (-0,22) SEK

*= antalet aktier är beräknat på 7 751 627.

FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET

• SIA Glass lanserade en glassbägare med Bayns
totallösningar för glass och fruktberedning. Glassen
släpptes till försäljning mot offentlig sektor.

Intäkter
Rörelseresultat

-3 596 (-2 806) TSEK

• För att komplettera Bayns tidigare varumärke EUREBA® – totallösningar för sockerreducering – lanserade
Bayn NAVIA™, ett sortiment av naturliga ingredienser
för sockerreducering.

Resultat efter skatt

-3 643 (-2 860) TSEK

Resultat per aktie*

-0,47 (-0,51) SEK

Resultat per aktie efter
full utspädning*

-0,46 (-0,38) SEK

• Bayn lanserade en totallösning för
sockerreducering i läskedrycker, något som marknaden länge efterfrågat.
• Bayn har inlett projekt med ett globalt ledande dryckesföretag.
• Greklands största läsk- och juicetillverkare
lanserade iste sötad med Bayns ingredienser för
hälsosam sockerreducering.
• En omstruktureringen av Bayns organisation och
arbetsmodell har upprättats med fokus på
försäljningsaktiviteter.
• En chokladtillverkare besökte Bayn Studio för en
heldagskurs i choklad utan tillsatt socker. Bayns R&Dteam undervisade i såväl teoretiska som praktiska
moment.
• Bayn genomförde en riktad nyemission om 2,85 Mkr,
emissionen tecknades av bland annat Hyresgästföreningen och 5 långsiktiga investerare.
• Bayn deltog på Sweden Foodtech, en konferens och
event för framtidens innovationer inom livsmedel.
• Vidare har Bayn också skickat ut ett 50-tal
testordrar och varuprover till nordiska
glassproducenter och premiumbagerier som ska följas
upp inför nästa säsong.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
• Brygglån om cirka 2 Mkr har upptagits.
• Bayn mottog en order från Barentz i Ungern.

1 817 (1 275) TSEK

*= antalet aktier är beräknat på 7 751 627. Antalet
utestående teckningsoptioner är 113 667.

STATUSUPPDATERING
Vi har fått flera förfrågningar kring Bayns sockerersättningar
för glass och har under våren levererat till SIA-Glass samt ett
antal mindre glassproducenter på den svenska marknaden.
Samtliga rapporterar en bra försäljning. SIA-glassen släpptes
först till försäljning mot offentlig sektor, men finns nu att
hitta i ett antal ICA-butiker runt om i landet.
Vi har långt gångna diskussioner med finska och danska
glassproducenter om lansering och beställningar inför nästa
säsong.
Samarbetet med vår distributör Paxman utvecklas väl. Man
har förutom samarbetet med Loux mottagit en mindre, men
strategisk order från en grekisk chokladproducent.
Samarbetet med vår distributör Barentz går fortsatt bra med
löpande leveranser och försäljning.
Bayn har ett antal inbokade möten i Bayn Studio i Gävle med
distributörer från Storbritannien, Tyskland och Frankrike,
vilka representerar de tre största marknaderna i Europa.
Vi meddelade marknaden i december 2016 att vi erhållit en
order från en internationell chokladtillverkare. Affären utvecklas enligt plan med månatliga beställningar enligt avtalet
som inledningsvis tecknats för ett år. Även samarbetet med
den europeiska läsktillverkaren fortskrider enligt plan.

VD HAR ORDET

BAYN STÄRKER SITT VARUMÄRKE I
EUROPA GENOM NYA AVTAL
Sedan starten för åtta år sedan har Bayn huvudsakligen ägnat sig åt forskning och
produktutveckling. Vi har nu första halvåret 2017 lagt ett ökat fokus på marknadsföring och försäljning mot livsmedelsindustrin och dryckesproducenter.
Genom distributionspartners runt om i Europa når Bayn nya marknader och stärker
sitt varumärke i fler länder.

Bayns utveckling av sockerersättningar med
hälsosamma ingredienser och naturliga
sötningsalternativ ligger helt rätt i tiden och vi verkar
på en global marknad som omsätter 100-tals miljarder kronor. Om Bayn lyckas nå en marknadsandel på
endast 1% av den nordiska marknaden för sockerersättning i glass, choklad och läsk skulle det
generera en omsättning på 170 Mkr per år. Bland
våra kunder finns såväl multinationella företag som
mindre svenska producenter och alla är överens om
att Bayns lösningar behövs på marknaden.
Efter att vi omförhandlat vårt exklusiva avtal med
distributören Barentz har det öppnat upp för nya
relationer för distribution och försäljning av både
ingredienser och totallösningar. Bayn har tecknat ett
flertal Letter of Intent med distributörer runt om i
Europa som redan visat positiva resultat. Vi
märker ett tydligt uppsving i antalet förfrågningar
och testordrar när vi nu syns i fler länder. Vi når ut
direkt till fler kunder och får möjlighet att visa att vi
förstår deras behov och kan erbjuda en lösning.

distributörer kommer ofta dit för att utveckla sina
produkter tillsammans med vårt R&D-team på plats
och vi blev därför till slut tvungna att stänga ner
cafédelen till förmån för produktutveckling.
Under hösten kommer vi dock anordna öppet hus
där allmänheten bjuds in till sensoriska provningar
och smakpaneler. För oss är det viktigt utveckla Bayn
genom att kontinuerligt samla in data och feedback
från konsumenter.
Bayn fortsätter att utvecklas och växa, vi tror på våra
produkter och på marknaden. I viljan att förändra
ger vi inte upp – vi vill se en värld med mindre
socker.
Tack för ert förtroende!
Lucy Dahlgren, VD

Sedan vi lanserade vår totallösning för
sockerreducering i läskedryck har vi inlett ett projekt
med ett globalt ledande dryckesföretag. Greklands
största producent av juice och läsk har under våren
också lanserat iste med Bayns ingredienser för
sockerreducering i dryck. Att vi möter marknadens
behov blir mer än tydligt här.
I slutet av förra året lanserade vi Bayn Studio, ett
applicationcenter med provkök för
sockerreducering. Där har vi erbjudit bland annat
workshops och hälsosam fika till försäljning. Det var
nyttigt för oss att nå ut direkt till konsumenter och få
deras feedback.
Bayn Studio är också vårt center för labbverksamhet
och produktutveckling. Livsmedelsproducenter och
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BAYN – UTVECKLING OCH MARKNAD

MED EN VÄXANDE PRODUKTPORTFÖLJ NÅR
BAYN HELA PRODUKTIONSKEDJAN
Livsmedelsindustrin är väl medveten om att de måste börja leverera fler goda och
hälsosamma produkter för att möta marknadens krav. Bayns produktportfölj har
växt med flera varumärken och produktkategorier för att kunna vara
livsmedelsproducenternas hjälp i förändringen.
Bayn Europe AB startade för åtta år sedan. Tillväxt och
utveckling har varit våra nyckelord sen dess – vi har
gått från att enbart fokusera på försäljning av stevia till
att nu vara en oberoende specialist inom sockerreducering med såväl ingrediensförsäljning som receptformulering med färdiga lösningar.
Till skillnad från traditionella sockerfria produkter,
vanligtvis sötade med artificiella sötningsmedel, erbjuder Bayn en kostnadseffektiv sockerreducering med
naturliga ingredienser. Med våra EUREBA-lösningar,
utvecklade av vårt team av tekniker och forskare, når vi
ut och bygger långvariga affärsrelationer med livsmedelsproducenter.
För livsmedelsproducenterna är det en svår balansgång mellan att behålla sina marginaler och samtidigt
tillfredsställa konsumentens och marknadens krav på
hälsosamma och goda sockerreducerade produkter.
Sötningsmedel från naturliga källor har blivit populära
och efterfrågade ingredienser vilket blir en utmaning för producenterna. Att använda och utveckla
fungerande sötningslösningar är kostsamt, komplicerat
och kräver stor kunskap inom teknik och applikation.
Bayn är specialiserade inom sensorisk profilering och
utveckling av recept och vi erbjuder
livsmedelsproducenter hjälp med produktutveckling
och färdiga sockerersättningslösningar. Stora
livsmedelsproducenter och välkända multinationella
varumärken har bekräftat att Bayns sockerersättningar
löser svårigheterna med smak- och
konsistensförändringar vid ersättning av tillsatt socker.
Bayn har utvecklat och utökat sitt erbjudande till
marknaden med tydligt avgränsade varumärken och
produktkategorier;

och ett varumärke som garanterar en sockerreducerad
lösning. Den ska förmedla en känsla av kvalitet och en
hälsosam livsstil.
Genom vår breda produktportfölj länkar vi samman
marknads- och säljaktiviteter genom hela värdekedjan.
Vi positionerar oss med de olika produktkategorierna
mot såväl stora som små- och medelstora företag.
Vår unika kompetens ligger i vår innovationskapacitet, gedigna forskning och tekniska kunnande. Vi
har definierat våra resurser, aktiviteter, nyckelpartners
och kundsegment. Detta ökar såväl kostnads- som
kundeffektiviteten. Genom distributionspartners med
förmåga att nå ut med rätt produkter till rätt marknad
ökar vi vår närvaro och stärker vårt varumärke i flera
länder.
Marknaden för sockerreducering är stor och starkt
växande. Vi börjar nu rikta blickarna mot den kinesiska marknaden. I Kina lider 120 miljoner av diabetes.
Barnfetman ökar explosionsartat och marknaden och
myndigheterna är välvilligt inställda till en förändring.
Bayn har under våren etablerat ett stort kontaktnät
och har redan inlett ett partnerskap med TXJ i Kina, ett
import- och exportföretag med bakgrund inom
ingrediensproduktion av naturliga extrakt. Genom
samarbetet har vi fått positiv feedback från kinesiska
producenter. Efter ett besök i Kina i juli har vi också
påbörjat en diskussion med ett flertal kinesiska
investeringsfonder som är intresserade av att
tillsammans med Bayn digitalisera och effektivisera
arbetet. Vi hoppas att detta kan bli starten på något
stort!

Navia® - ingrediensförsäljning av ett flertal naturliga
ingredienser för sockerreducering, bland annat stevia,
från växten Stevia rebaudiana.
EUREBA® - totallösningar för sockerersättning.
takk!® - en symbol för färdiga konsumentprodukter
Bayn Europe AB – Halvårsrapport 2017
5

EKONOMISKT UTFALL

FINANSIELL RAPPORT
INTÄKTER
Totala intäkter under andra kvartalet har ökat till 826
(682) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 570 (361)
TSEK.

KOSTNADER
Kostnaderna ökade under kvartalet till 2 583 (2 262) TSEK.
Kostnadsökningen är hänförlig till varuinköp och
personalkostnader.

RESULTAT

Genomsnittligt antal aktier under perioden var 7 751 627
(4 559 190) aktier och för halvåret
7 328 016 (4 219 053) och efter utspädning 7 441 683
(6 113 511).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas
av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning
av bolaget och dess framtidspotential. För övriga risker
hänvisas till årsredovisningen och företagets hemsida
www.bayneurope.com.

Rörelseresultatet minskade till -1 757 (-1 580) TSEK.

REDOVISNINGSPRINCIPER

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-1 557 (-2 812) TSEK.

Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens Allmänna Råd
och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med
föregående år.

Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till
930 (4 394) TSEK.

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER

Bolagets likviditetssituation följs löpande och bolaget är i
behov av ytterligare finansiering och ett brygglån har har
upptagits efter rapportperiodens utgång. Ledningens och
styrelsens samstämmiga uppfattning är att likviditetssituationen kommer att kunna tryggas framgent.

ÖVRIGT
Personal
Medelantalet anställda var under perioden 8 (6) och antalet anställda vid periodens utgång var 8 (6)
Antal aktier
Bolaget hade 7 751 627 aktier den 30 juni (5 683 374).
Det fanns 113 667 utestående teckningsoptioner per den
2017-06-30.

Inga närstående transaktioner har skett under kvartalet.

FRAMTIDSUTSIKTER
Ingen prognos lämnas för kvartal 3.

NÄSTA RAPPORTDATUM
Delårsrapport för perioden juli-september 2017
publiceras den 23 november 2017.
Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550) är
Bolagets Certified Adviser.
Denna halvårsrapport har ej granskats av bolagets
revisorer.
Stockholm den 25 augusti 2017
Bayn Europe AB (publ)
Lucy Dahlgren, VD
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Rapport över resultat
Kvartal 2
2017

Belopp i TSEK

Kvartal 2
2016

Jan-Juni
2016

Jan-Juni
2017

Helår
2016

Nettoomsättning

570

361

1 280

654

941

Aktiverat arbete för egen räkning

248

320

495

620

1 423

Övriga rörelseintäkter

8
826

1
682

42
1 817

1
1 275

414
2 778

Handelsvaror

-299

-120

-782

-444

-1 157

Övriga externa kostnader

-828

-1 003

-1 687

-1 483

-3 739

-1 368

-1 125

-2 766

-2 132

-4 540

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-74

-

-146

-

-141

Övriga rörelsekostnader

-14

-14

-32

-22

-18

-1 757

-1 580

-3 596

-2 806

-6 817

-23

-39

-47

-54

-99

-1 780

-1 619

-3 643

-2 860

-6 916

-

-

-

-

-

-1 780

-1 619

-3 643

-2 860

-6 916

Resultat per aktie

-0,23

-0,29

-0,47

-0,51

-1,03

Restutat per aktie efter full utspädning

-0,23

-0,22

-0,46

-0,38

-1,02

Rörelsens kostnader

Personalkostnader

RÖRELSERESULTAT
Räntekostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Skatt på periodens resultat
Resultat efter skatt
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Rapport över finansiell ställning
Belopp i TSEK

Juni 2017

Juni 2016

Dec 2016

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

7 429
633
73

6 131
163

6 934
737
163

Summa anläggningstillgångar

8 135

6 294

7 834

Varulager

714

1 086

927

Kundfordringar

368

99

127

Övriga omsättningstillgångar

834

870

402

Likvida medel

930

4 394

835

2 846

6 449

2 291

10 981

12 743

10 125

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Fond för balanserade utgifter

1 705

834

1 430

-

417

-

1 423

619

1 422

Fritt eget kapital			
Överkursfond
Ej registrerad överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Summa eget kapital

23 851

15 255

21 251

-

6 176

-

-18 651

-10 932

-11 735

-3 643

-2 860

-6 916

4 685

9 509

5 452

Långfristiga skulder 			
Räntebärande skulder

1 620

637

1 620

Summa långfristiga skulder

1 620

637

1 620

Kortfristiga skulder 			
Räntebärande skulder

1 793

212

793

699

1 021

813

Övriga skulder

2 184

1 364

1 447

Summa kortfristiga skulder

4 676

2 597

3 053

10 981

12 743

10 125

Leverantörsskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Rapport över förändringar i eget kapital
Belopp i TSEK
Aktiekapital
Reserver
Balanserat Överkursfond
Periodens
			 resultat		resultat
			
Ingående balans per 1 januari 2016

834

0

-5 185

15 255

-5 128

Nyemission				
Pågående nyemission

417			
6 176

Avsättning till reserver - Aktivering av
utvecklingsutgifter		

619

Disposition enligt beslut av årets årsstämma			

-619
-5 128		

5 128

Periodens resultat					

-2 860

Utgående balans per 30 juni 2016
1 251
619
-10 932
			

21 431

-2 860

Ingående balans per 1 januari 2017

21 251

-6 916

1 430

1 423

-11 735

				
Nyemission

275			
2 600

Fondemission				
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			

-6 916		

6 916

Periodens resultat					

-3 643

Utgående balans per 30 juni 2017

-3 643

1 705

1 423
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-18 651

23 851
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Rapport över kassaflöden
Belopp i TSEK

Kvartal 2
2017

Kvartal 2
2016

Jan-Juni
2017

Jan-Juni
2016

Helår
2016

Resultat före skatt
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
varav avskrivningar

-1 780
74

-1 619
-

-3 643
146

-2 860
-

-6 916
141

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

-1 706

-1 619

-3 497

-2 860

-6 775

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
Förändring varulager (ökning -/minskning +)
Förändring av kortfristiga fordringar (ökning -/minskning +)
Förändring av kortfristiga skulder (ökning +/minskning -)

157
-123
115

-652
-602
61

214
-673
-37

-513
-594
1 150

-353
-153
1 605

Summa förändring rörelsekapital

149

-1 193

-496

43

1 099

-1 557

-2 812

-3 993

-2 817

-5 676

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv (-)/ avyttring (+) av balanserade utvecklingskostnader
Förvärv (-)/ avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar
Förvärv (-)/ avyttring (+) av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-248
-42
-290

-320
-73
-393

-495
-42
90
-447

-619
-73
-692

-1 423
879
-73
-2 375

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Förändring av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 660
1 660

6 593
6 593

2 875
1 660
4 535

6 593
6 593

6 593
983
7 576

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

-187
1 117
930

3 388
1 007
4 394

95
835
930

3 084
1 310
4 394

-475
1 310
835

Kassaflöde från den löpande verksamheten
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STYRELSE

BAYNS STYRELSE
PETER WERME STYRELSEORDFÖRANDE
Styrelsens ordförande och grundare av Första Entreprenörsfonden, som
tidigt gick in i Bayn Europe AB genom sina fonder. Har 30 års erfarenhet
av finansmarknaden. Peter var med i det team som grundade ABB Investment Management och ABB Fonder 1986/87, där han arbetade under
tio års tid. Peter har varit medgrundare och förvaltare av hedgefonder
inom både SEB och Handelsbanken. Peter har en civilekonomexamen från
Uppsala Universitet.

BRITT RAHM STYRELSELEDAMOT
Britt Rahm är VD på Sigill Kvalitetssystem AB och kommer närmast från
en tjänst som enhetschef på SP Food and Bioscience, tidigare SIK. Hon
är ekonom med lång erfarenhet av arbete inom livsmedelsrelaterade
bolag. Britt Rahm har tidigare arbetat som ekonomi- och utvecklingschef
på Lantmännens utveckling- och kontrollföretag, AnalyCen. Hon var även
VD för AnalyCen i Danmark. Britt Rahm har därefter arbetat som ansvarig
för miljödivisionen, samt försäljnings- och marknadschef för Eurofins
Environment Sweden AB.

CHATARINA SCHNEIDER STYRELSELEDAMOT
Chatarina Schneider arbetar som VD för AmphoChem AB som i huvudsak
sysslar med distribution och tillverkning av olika typer av kemikalier.
Chatarina har tidigare arbetat i olika chefspositioner på Akzo Nobel och
har en lång erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring,
har erfarenhet inom strategi och affärsledning samt lett många
multikulturella team. Chatarina har även varit ansvarig för en
affärsverksamhet inom Akzo Nobel i Asien, med bas i Shanghai. Chatarina
har en kemistexamen från Linköpings Universitet.
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BAYN EUROPE AB
Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm, Sweden
Tel +46 (0)8 613 28 88 | info@bayn.se
www.bayneurope.com

