
PECKAS NATURODLINGAR (PUBL.)
Org. nr 559033-7654

KVARTALSRAPPORT

2018

Peckas Naturodlingar AB (publ.)
Org.nr: 559033-7654

juli-september



PECKAS NATURODLINGAR (PUBL.)
Org. nr 559033-7654

DELÅRSRAPPORT 1 JULI–30 SEPTEMBER 2018

Bygget av det nya växthuset på 4032 kvm inleddes. Odlingsytan för tomater ökas med 125% till totalt 7200 kvm. 

Under kvartalet gjordes det första uttaget av regnbågslaxar. Dessa såldes inom loppet av två dagar genom bolagets 
Facebookgrupp.

Sundsvallsbaserade bolaget Poularde AB (grundare av börsnoterade NP3 Fastigheter) har investerat i 
bolaget genom en riktad emission om 10 miljoner kronor.

Över 200 personer kom på den första visningen av kretsloppsodlingen.

Nettoomsättning uppgick till 0,856Mkr Q3 2018, en minskning med 36 procent jämfört med förra kvartalet på grund 
av omplantering av växthuset inför den andra produktionscykeln samt ökad konkurrens undersommarmånaderna.

Rörelsekostnaderna uppgick till 3,46 Mkr. En ökning med 6,6 procent jämfört med förra kvartalet.

Kassaflöde under perioden var 9 561 697kr. Soliditeten var 80 %. Likviditeten var 21 596 605.
Rörelseresultat -1 981 831 kr. Resultat per aktie -0 ,58 kr.

SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET 2018

RESULTATJÄMFÖRELSE Q3 - Q1 2018 SAMT HELÅRET 2017 

Fotnot: Antal aktier per 2018-09-30
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Årets tredje kvartalet var spännande och produktivt med flertalet positiva milstolpar uppnådda. Men det har även 
varit en övergångsperiod med något sämre resultat på grund av att vi arbetat med att plantera om hälften av 
växthuset mot en ny produktionscykel för de kommande 12 månaderna. Samtidigt har vi ökade kostnader i relation till 
intäkterna på grund av att vi förstärkt organisationen tillfälligt. 

Q3 avslutades med att bolaget hade 84 aktiva butiker som saluförde bolagets tomater, startade byggandet av det 
nya växthuset, sålde vår första hållbart odlade regnbåge, planterade om hälften av växthuset och välkomnade en 
ny storägare till bolaget. Med de säsongsmässiga variationer som förekommer i den bransch vi är verksam inom var 
kvartalet i stor utsträckning i linje med våra förväntningar. 

Intäkterna minskade med 36 procent från 1,34 Mkr under Q2 2018 till 0,856 Mkr under tredje kvartalet. Försäljningen 
påverkades främst av den begränsade produktionskapaciteten och i viss mån av sommarkonkurrensen från lokala 
aktörer. Kostnaderna för råvaror och förnödenheter har minskat med 19 procent och externa kostnader har ökat med 
8 procent, samtidigt som personalkostnaderna har ökat med 23 procent. Rörelseresultatet uppgick till -1,98 Mkr under 
tredje kvartalet och nedbrutet innebär det en förlust på -0,8 Mkr gällande driften i växthuset i Härnösand, -0,83 Mkr 
för investeringar i utvecklingsprojekt i Sverige samt -0,29 Mkr för fortsatt rekrytering av medarbetare till bygget och 
drift av det nya växthuset. Det nya växthuset ska mer än fördubbla kapaciteten hos den befintliga kretsloppsodlingen. 

Under sommaren arbetade vi med att plantera om i växthuset för att tjäna nästa 12 månaders produktion. 
Sommarmånaderna utgör ett bra tillfälle för detta arbete då priset på tomaterna är som lägst och 
energiförbrukningen är låg. Det tar sedan två månader för de nya tomatplantorna att ge frukt. Under det tredje 
kvartalet planterade vi därför om hälften av växthuset och således var endast 50 procent av tomaterna tillgängliga 
för försäljning. Resterande 50 procent av växthuset planterades om i mitten av oktober. 

Det är glädjande att byggnadsarbetet för vårt nya växthus i Härnösand har påbörjats och det arbetet har även 
intensifierats efter kvartalet slut. Vi ser alla väldigt mycket fram emot 2019 då vi får bevittna de synergieffekter
 som expansionen medför. 

En annan positiv händelse var att vi under kvartalet välkomnade en ny stor aktieägare och en utmärkt 
samarbetspartner ombord då Poularde AB, grundare och huvudaktör av NP3 Fastigheter, investerade 10 Msek 
i Peckas Naturodlingar. De kompletterar bolaget med kunskaper inom fastighets-, bygg- och kapitalmarknaden 
och är ett mycket positivt tillskott till bolaget. 

En annan spännande händelse under kvartalet var testlanseringen för Peckas Naturodlingars kretsloppsodlade fisk. 
Den hållbara och organiskt odlade fisken röktes och vakuumförpackades och såldes sedan under varumärket ”Peckas 
Regnbåge” via Facebook för priset 350 kr/kg. Peckas Regnbåge fick ett mycket gott mottagande från kunderna och 
bokades upp inom några dagar. Att nu ha kommit igång med fiskförsäljningen är ett stort steg mot att 
producera lokala högkvalitativa hållbara produkter och vi ser fram emot att påbörja odling av fisk i 
stor skala i början av 2019.

Vi är även glada att kunna konstatera att vårt kretsloppssystem fungerar bra i industriell skala, och 
att det även fungerar bra under extrema förhållanden. Detta bevisades inte minst av en mycket kall 
vinter med extremt mycket snö följt av en mycket varm och lång sommar. Vårt första verksamhetsår 
har varit en tid då vi lärt oss väldigt mycket vilket lagt en grund för förbättrade processer inför 
kommande produktionscykel. 

När vi nu går in i andra halvan av vårt första produktionsår så fortsätter vårt hållbara 
företag att leverera stark utveckling i linje med våra målsättningar. Det ger oss förtroende 
för framtida tillväxtmöjligheter och fortsatt värdeskapande för våra kunder och aktieägare.

VD-ORD:
ETT PRODUKTIVT KVARTAL MED FLERTALET MILSTOLPAR UPPNÅDDA
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Den 1 augusti 2018 startade bygget av Peckas nya växthus som 
kommer att bli 4 032 kvm. Det handlar om ett 15 miljoners 
projekt som byggs på mark bolaget redan äger. Det nya 
växthuset kommer mer än att fördubbla kapaciteten hos den 
befintliga kretsloppsodlingen, som därefter kommer omfatta 
totalt 8 200 kvm. Första skörden är planerad till Q1 2019.
Att öka bolagets produktion är ett svar på den växande 
efterfrågan som möter såväl bolagets egna som kundernas 
engagemang för hälsosam mat som produceras lokalt i 
Sverige. Den ökade kapaciteten ger bolaget möjlighet att 
bearbeta nya marknader innan expansion på dessa marknader sker.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET 2018

Peckas Naturodlingar AB tillkännagav den 22 september en 
ny ägare. Sundsvallsbaserade bolaget Poularde AB (grundare 
av börsnoterade NP3 Fastigheter) har investerat i bolaget 
genom en riktad emission om 10 miljoner kronor. I den riktade 
emissionen emitterades 315 000 A-aktier och 315 000 B-aktier 
till en kurs om 16 SEK, vilket motsvarar 26,22% av rösterna 
och 15,18% av kapitalet. Poularde AB har sedan tidigare 
30 000 B-aktier. Efter den riktade emissionen kommer Peckas
Naturodlingar ha totalt 1 007 000 A-aktier och 3 143 000 
B-aktier. För Peckas Naturodlingar ersätter detta behovet av att 
låna 7 Mkr samt investeringar för att minska energikostnader.

Nya växthuset växer fram. 

Den 6 och 7 augusti gjordes det första uttaget av regnbågslaxar, 
i enlighet med det första tillstånd som Peckas Naturodlingar sökt 
från kommunen. Dessa såldes sedan genom Peckas Naturodlingars 
Facebookgrupp och på två dagar var alla bokade. När uttaget 
gjordes vägde fisken mellan 450-700 gram. Fisken förädlades 
genom att rimmas lätt och sedan rökas, vilket gjordes av Peckas 
Naturodlingars grundare Pecka Nygård. Fisken såldes för 350 kr/kg. 
Upphämtningen av fisken skedde sedan i växthuset i Härnösand, 
där alla som närvarade även  fick möjligheten att se odlingen.

Peckas Naturodlingar expanderar och bygger nu det andra växthuset

NP3:s huvudägare Poularde AB investerar 10 Mkr i Peckas Naturodlingar AB 

Peckas första uttag av regnbågslax sålde slut på två dagar

Här planteras de 1800 nya plantorna. 

Pecka Nygård. 
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Under fredagseftermiddagen den 21 september kom över 
200 personer för att besöka kretsloppsodlingen. Besökarna 
fick en guidad visning där de under en timme fick höra 
allt om hur Peckas startade till den framtida expansionen 
och bygget av det nya växthuset och fiskhuset. Exklusivt 
för eventet var att Peckas Naturodlingar fick ett tillstånd 
att röka ytterligare 100 st regnbågslax som besökarna 
fick provsmaka men även chansen att köpa med sig hem.  

Stor uppslutning under första visningen av kretsloppsodlingen.

Här gjuts betongplattan till nya växthuset. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FORTS.

Rörelseresultatet uppgick till -1,98 Mkr under tredje kvartalet. 
Inom råvaror och förnödenheter har driftskostnaderna minskat 
med 19 procent från 0,96 Mkr till 0,78 Mkr, till följd av lägre 
energiförbrukning och kostnadsoptimering. Externa kostnader 
under tredje kvartalet uppgick till 0,55 Mkr jämfört med 0,51 
Mkr, en ökning med 8 procent. Personalkostnaderna ökade med 
23 procent från 1,56 Mkr under andra kvartalet till 1,93 Mkr 
under det tredje kvartalet. Ökningen är en konsekvens av Peckas 
Naturodlingars tillväxtstrategi och bolaget fortsätter investera 
i resurser till fortsatt nationell och internationell expansion. 
Bolaget har även rekryterat personal för drift av det nya växthuset.

Över 200 personer kom på den första visningen av kretsloppsodlingen

Rörelsekostnaderna uppgick till 3,46 Mkr. En ökning med 6,6 procent jämfört med förra kvartalet
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KOMMENTARER TILL DELÅRSRAPPORTEN 

Peckas Naturodlingar fortsätter visa stark försäljning trots högre konkurrens under sommarmånaderna och 
omplantering av växthuset inför den andra produktionscykeln.

Bolaget påbörjade bygget av ett nytt växthus i Härnösand för att möta den allt större efterfrågan på bolagets 
produkter. Investeringen har påverkat resultatet betydligt, bland annat genom fortsatt rekrytering av personal 
till framförallt byggandet av det nya växthuset men även till drift av det nya växthuset och tomatodlingen.

Kassaflöde och finansiell ställning 
Periodens kassaflöde var 9 561 697 kr. Soliditeten var 80%.

Likviditeten var 21 596 605 kr. Rörelseresultatet -1 981 831 kr 

plus ej utnyttjad checkkredit om 1 Mkr. 

Rörelseresultatetför perioden uppgick till -1 981 831 kr.

 

Lån och bidrag 
Skulder till kreditinstitut uppgår totalt till 7 000 000 

kr varav 875 598 kr redovisas som kortfristiga skulder 

till kreditinstitut. Övriga rörelseintäkter för perioden 

uppgår till 589 162 kr vilket i huvudsak avser erhållna och 

beräknade driftsbidrag från Jordbruksverket och beräknad 

återbetalning av energiskatt. I redovisningen finns en 

viss eftersläpning i bokförda bidrag då ansökningar och 

utbetalningar sker i efterskott.

 
Investeringar och avskrivningar 
Under perioden har investeringar gjorts i pågående

nyanläggningar och maskiner och inventarier med 

7 723 094 kr. 

 

Aktien - Eget kapital 
Resultat per aktie uppgick till -0,58 kr per aktie.

Inga konvertibler är utgivna. 

Antalet aktier uppgår till 3 520 000 och aktiekapitalet

till 1 760 000 kr. Bolaget har cirka 2 295 antal aktieägare.

Aktien är noterad på NGM Nordic MTF under kortnamnet

PEKA MTF B.

 

Kommande rapporttillfällen 
Bokslutskommuniké 2018 för perioden 

januari-december publiceras den 15 februari 2019.

 

Notera 
Denna information är sådan som Peckas 

Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om 

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, 

genom nedanstående persons försorg, föroffentlig-

görande den 2 november 2018. Rapporten har inte 

varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

 

 

Härnösand 2018-11-02

Peckas Naturodlingar AB (publ) 

Elena Petukhovskaya, verkställande direktör 

Telefon: 076 843 22 04 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS FORTS.
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Adress: Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand
E-post: info@peckas.se • Telefon: 0611 50 54 90  
Webbplats: www.peckas.se • Org.nummer: 559033-7654


