KVARTALSREDOGÖRELSE
JAN – MARS 2017
BAYN EUROPE AB

FOR A HEALTHIER WORLD WITH LESS SUGAR

BAYN EUROPE AB – Q1 2017

BAYN EUROPE AB är ett kunskapsorienterat
företag som hjälper livsmedelsproducenter i världen att möta marknadens
krav för en hälsosammare värld. Bayns
lösningar reducerar socker i produkter
och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Våra
lösningar, utvecklade genom vetenskaplig
forskning och i nära samarbete med
våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin, resulterar i högkvalitativa,
innovativa, hälsosamma basrecept och
produkter.
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Vår vision är att vara livsmedelsindustrins
främsta partner inom lösningar för sockerreducering. Vår mission är att leverera
marknadsledande lösningar som skapar
omsättning och värdeökning i en hälsosammare värld.
Bayn Europe AB är noterat på Nasdaq
First North under kortnamn BAYN.
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KVARTALET I KORTHET

KVARTALSREDOGÖRELSE
JANUARI – MARS 2017
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
• Nettoomsättningen ökade med 140 %.
• SIA Glass lanserade en glassbägare med Bayns
totallösningar för glass och fruktberedning. Glassen
släpptes till försäljning mot offentlig sektor.
• Bayn omförhandlade sitt exklusiva kontrakt med
Barentz vilket lett till att Bayn kunnat knyta affärskontakter i flera nya länder.
• För att komplettera Bayns tidigare varumärke
EUREBA® – totallösningar för sockerersättning –
lanserade Bayn NAVIA™, ett sortiment av naturliga
ingredienser för sockerreducering.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET
Intäkter

992

(593) TSEK

Rörelseresultat

-1 838 (-1 225) TSEK

Resultat efter skatt

-1 863 (-1 242) TSEK

Resultat per aktie*

-0,24 (-0,33) SEK

Resultat per aktie efter
full utspädning*

-0,24 (-0,33) SEK

*= antalet aktier är beräknat på 7 751 627.

• Efter lång tid av produktutveckling lanserade Bayn
en totallösning för sockerreducering i läskedrycker,
något som marknaden länge efterfrågat.
• Bayn tecknade tre Letter of Intent med Prochem
från Schweiz, Paxman från Grekland och Toikako
Kaubandus OÜ från Estland.
• Bayn mottog sin första beställning från Paxman och
leveransen genomfördes.
• Bayn genomförde en riktad nyemission om 2 875
TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
• Bayn inledde ett projekt med ett globalt ledande
dryckesföretag.
• Bayn rekryterade nya säljkompetenser med
bakgrund och kunskap i att sälja relationer och
möjligheter.

SIA glass lanserade under kvartalet en glassbägare med

Bayns totallösningar för glass och fruktberedning.

VD HAR ORDET

KRAFTIGT ÖKAD FÖRSÄLJNING
OCH ETT TYDLIGT PRODUKTSORTIMENT
Nu börjar vi se de efterlängtade resultaten av förra årets idoga arbete med omorganisation och ökat säljfokus: nettoomsättningen ökade med 140 % årets första
kvartal och flertalet produkter med Bayns sockerreducerande lösningar nådde
hyllorna. Som VD är jag glad och stolt över vår innovationsförmåga inom affärsoch produktutveckling, något som gynnar både intressenter och marknaden.
Det första kvartalet 2017 har varit intensivt. Efter att vi
förra året påbörjade en omstrukturering av vår marknadsstrategi har vi nu valt att fokusera på avgränsade
målgrupper och ett tydligt produktsortiment.
Förändringen har lett till en uppdelning i tre varumärken
- NAVIA™, ett ingredienssortiment, EUREBA®, totallösningar för sockerreducering samt takk! - en märkning
av färdiga produkter med “Bayn Inside”. Genom detta bemöter vi olika marknadsbehov och effektiviserar säljprocessen och påskyndar samtidigt kundernas köpbeslut.

Vi står redo med många fler innovativa lösningar för
sockerreducering samtidigt som vi möter de behov marknaden och livsmedelsproducenterna redan nu efterfrågar.
Därför förutser vi en ökad försäljning kommande kvartal
samtidigt som vi med tillförsikt tror att Bayn kommer att
kunna positionera sig som den ledande utvecklaren inom
sockerreducering.
Lucy Dahlgren, VD

NETTOOMSÄTTNINGEN HAR ÖKAT MED 140%
Våra säljaktiviteter har ökat dramatiskt, vilket gjort att
nettoomsättningen ökat med 140%. Försäljning till antal
länder har fördubblats från sex till tolv och antalet nya
direkt köpande kunder har fyrdubblats. Vi har även haft
diskussioner med ytterligare ett antal distributionspartners med fokus på försäljning av våra lösningar. Med tre
av dessa har vi tecknat ett Letter of Intent, och en har
redan lagt sin första order.
Det är roligt att se resultatet av vår affärs- och produktionsutveckling. Vi har byggt en affärsmodell som gynnar
alla intressenter inom sockerreducering samt utvecklat
produkter som marknaden efterfrågar.

VÅR EXPERTIS - CHOKLAD, BAGERI, GLASS & DRYCK
Vår expertis finns inom fyra produktkategorier; choklad,
bageri, glass och drycker. Vår produktutvecklingsfilosofi är
att ersätta tillsatt socker, men behålla samma goda smak.
Alla våra produkter är testade av konsumenter i vårt innovationscenter Bayn Studio i Gävle.
Deras feedback för vår utveckling framåt och skapar produkter som marknaden vill ha, vilket sedan hjälper oss i
försäljningsprocessen. Till exempel lanserade vår kund SIA
Glass en glassbägare med Bayns totallösningar för glass
och fruktberedning. Flera andra glassproducenter i Norden har bekräftat att våra lösningar har överträffat deras
förväntningar på sockerreducering i glass. Det har resulterat i diskussioner om ytterligare marknadslanseringar.
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BAYN – FÖR EN HÄLSOSAMMARE VÄRLD

BAYNS LÖSNINGAR SKAPAR
MOTSTÅND OCH EFTERFRÅGAN
Att reducera socker betyder förändring för livsmedelsproducenter, både tekniskt
och ekonomiskt. Därför möter Bayn ofta motstånd. Men det starkt växande antalet hälsomedvetna konsumenter sätter press på producenterna. För Bayn, som
envist fortsätter att verka för en hälsosammare värld med mindre socker, öppnar
sig nu allt fler affärsmöjligheter.
Socker är en multifunktionell ingrediens som spelar en
avgörande roll för smak, konsistens och funktion i dagens
livsmedel. Hos Bayn har produktutveckling för sockerreducering med naturliga ingredienser alltid stått i centrum.
Vi utvecklar hälsosamma lösningar med ingredienser från
naturliga källor, utan att tumma på smaken. Bayns engagerade forskare och tekniker har utvecklat totallösningar
för sockerersättning i choklad, glass, bageriprodukter och dryck - alla livsmedel med höga sockerhalter.
Lösningarna har utvärderats inom livsmedelsindustrin
och appliceras nu i allt fler produkter i Norden och övriga
Europa. Bayn levererar effektiva industriella lösningar
med lågt kaloriinnehåll och vi lägger stor vikt vid att skapa
produkter med utsökt smak och konsistens samt goda
näringsvärden. När producenter applicerar våra lösningar
kan de därför snabbt få ut sina produkter till butikerna.

BAYN

BAYNS TRE VARUMÄRKEN
I Bayns produktsortiment ingår tre varumärken.
Navia™ – ett sortiment med naturliga och funktionella
ingredienser. EUREBA® – totallösningar för hälsosam
sockerreducering med smak i fokus. takk! – en märkning
av produkter med “Bayn Inside” där syftet är att erbjuda
livsmedelsproducenter mervärde. Symbolen står för en
positiv attityd och förändring. Märkningen är också ett
sätt för oss att säga tack till de som förändrar med
sockerreducering.
Våra tre varumärken möjliggör och främjar hälsosam
sockerreducering från de första stegen i livsmedelsproducentens produktutvecklingfas till den färdiga sockerreducerade konsumentprodukten som uppfyller konsumentens krav på både smak och näringsvärden.

LIVSMEDELSINDUSTRIN

INNOVATIVA

TRADITIONELLA

PASSIONERADE

EBIT-FOKUSERADE
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EKONOMISKT UTFALL

FINANSIELL RAPPORT
INTÄKTER
Totala intäkter under första kvartalet har ökat till 992 (593)
TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 710 (293) TSEK.

KOSTNADER
Kostnaderna ökade under kvartalet till 2 830 (1 818) TSEK.
Kostnadsökningen är hänförlig till varuinköp och personalkostnader.

RESULTAT
Rörelseresultatet minskade till - 1 838 (-1 225) TSEK

Det fanns 113 667 utestående teckningsoptioner per den
2017-03-31. Genomsnittligt antal aktier under perioden
var 6 904 405 (3 788 916) aktier.

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 investeringsmemorandumet och företagets
hemsida www.bayn.se.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-2436 (-3) 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
1 117 (1 007) TSEK.

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

NYEMISSION
Under första kvartalet har en riktad nyemission om 2 875
(0) TSEK genomförts.

INVESTERINGAR
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 247 (299)
TSEK för perioden, och bestod av aktiverade
utvecklingskostnader om 247 (299) TSEK.

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 31 mars (3 788 916).

Inga närstående transaktioner har skett under kvartalet.

FRAMTIDSUTSIKTER
Ingen prognos lämnas för kvartal 2.

NÄSTA RAPPORTDATUM
Delårsrapport för perioden april-juni 2017 publiceras den
25 augusti 2017.
Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550) är
Bolagets Certified Adviser.
Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets
revisorer.
Stockholm den 24 maj 2017
Bayn Europe AB (publ)
Lucy Dahlgren, VD
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Rapport över resultat
Belopp i TSEK

Kvartal 1 2017

Kvartal 1 2016

Helår 2016

Nettoomsättning

710

293

941

Aktiverat arbete för egen räkning

247

299

1 423

35

1

414

992

593

2 778

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader			
Handelsvaror

-483

-324

-1 175

Övriga externa kostnader

-858

-481

-3 739

-1 399

-1 006

-4 540

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-72

0

-141

Övriga rörelsekostnader

-18

-7

0

-1 838

-1 225

-6 817

Personalkostnader

RÖRELSERESULTAT

			
Ränteintäkter
Räntekostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

0

0

0

-25

-17

-99

-1 863

-1 242

-6 916

			
Skatt på periodens resultat
Resultat efter skatt
Resultat per aktie

0

0

0

-1 863

-1 242

-6 916

-0,24

-0,33

-1,06
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Rapport över finansiell ställning
Belopp i TSEK

Mars 2017

Mars 2016

Dec 2016

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

7 181
665
73

5 811
0
90

6 934
737
163

Summa anläggningstillgångar

7 919

5 901

7 834

Varulager

870

434

927

Kundfordringar

354

232

127

Övriga omsättningstillgångar

725

134

402

Likvida medel

1 117

1 007

835

Summa omsättningstillgångar

3 066

1 807

2 291

10 985

7 708

10 125

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital

1 705

834

1 430

Fond för balanserade utgifter

1 423

300

1 422

Fritt eget kapital			
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Summa eget kapital

23 851

15 255

21 251

-18 651

-10 613

-11 735

-1 863

-1 242

-6 916

6 465

4 534

5 452

Långfristiga skulder 			
Räntebärande skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

1 620

637

1 301

0

0

0

1 620

637

1 301

Kortfristiga skulder 			
Räntebärande skulder

687

319

319

Leverantörsskulder

628

337

813

Övriga skulder

1 585

1 881

2 240

Summa kortfristiga skulder

2 900

2 537

3 372

10 985

7 708

10 125

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				
Disposition enligt beslut av årets årsstämma			

-5 128		

5 128

Periodens resultat					

-1 242

Utgående balans per 31 mars 2016

-1 242

834

0

-10 313

15 255

				
Ingående balans per 1 januari 2017

1 430

1 422

-11 735

21 251

-6 916

				
Nyemission

275			
2 600

Fondemission				
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			

-6 916		

6 916

Periodens resultat					

-1 863

Utgående balans per 31 mars 2017

-1 863

1 705

1 422

-18 651
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Rapport över kassaflöden
Belopp i TSEK

Kvartal 1 2017

Kvartal 1 2016

Helår 2016

-1 863

-1 242

-6 916

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

72

0

141

varav avskrivningar

72

0

141

Betald inkomstskatt

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
-1 791
-1 242
förändringar av rörelsekapital			

-6 775

Resultat före skatt

			
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL			
Förändring varulager (ökning -/minskning +)

57

139

-353

Förändring av kortfristiga fordringar (ökning -/minskning +)

-550

-89

-152

Förändring av kortfristiga skulder (ökning +/minskning -)

-152

1 188

1 604

Summa förändring rörelsekapital

-645

1 238

1 099		

			
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 436

-4

-5 676

			
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv (-)/ avyttring (+) av balanserade utvecklingskostnader

-247

-299

-1 423

Förvärv (-)/ avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar

0

0

-878

Förvärv (-)/ avyttring (+) av finansiella anläggningstillgångar

90

0

-157

-299

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-73		
-2 374

			
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyemission
Förändring av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 875

0

6 592

0

0

983

2 875

0

7 575

			
Periodens kassaflöde

282

-303

-475

Likvida medel vid periodens början

835

1 310

1 310

1 117

1 007

835

Likvida medel vid periodens slut
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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.

LUCY DAHLGREN VD
VD och medgrundare. Representerar Confundi Group AB. Har MBA
utbildning inom Project Management från Henley Management College
i England. Lucy Dahlgren har arbetat med företagskultur och integration
för internationella företag och för offentlig sektor. Hon har omfattande
erfarenhet inom projektledning från den internationella konsultfirman Hifab som projektledare för bland annat styrning av marknadsintroduktion.

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.
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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

