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

KVARTALSRAPPORT
2018

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

  april-juni



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

DELÅRSRAPPORT 1 APRIL–30 JUNI 2018

Stark tillväxt och ökad försäljning med 81% från 740 148 kr Q1 2018 till 1 343 149 kr Q2 2018 samt 
dubblerad kundbas för livsmedelsbutiker och HoReCa-segmentet. 

Rörelsekostnaden har minskat med  17% jämfört med förra kvartalet.

Ny vd har rekryterats och tillträdde bolaget den 2 april 2018. 

Lyckad företrädesemission som tecknades till 131 procent och gav bolaget ett tillskott på 14,1 Mkr.

Lansering av ny plastfri förpackning.

Avtal tecknat med Martin & Servera. Peckas Naturodlingar inleder därmed ett samarbete med Sveriges 
ledande restaurang- och storköksspecialist.

Butikspromotion och marknadsaktiviteter under maj och juni stärkte varumärket ytterligare.

Kassaflöde under perioden var 5 443 487 kr. Soliditeten var 78%. Likviditeten var 12 034 908 kr. 
Rörelseresultatet -866 830 kr. Resultat per aktie -0,35 kr.
 

SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET 2018

RESULTATJÄMFÖRELSE Q2 & Q1 2018 SAMT HELÅRET 2017 

Fotnot: Antal aktier per 2018-06-30. 

Fotnot: Under år 2018 publiceras kvartalsresultaten i jämförelse med resultatet föregående kvartal eftersom nuvarande år är det första året i 
drift för Peckas verksamhet. Kvartalsrapporterna år 2019 kommer att publiceras som vanligt och jämföras med samma kvartal föregående år.

MINSKADE 

RÖRELSEKOSTNADER 

MED 17%

Ö K A D  FÖ R S Ä L J N I N G 
M E D  8 1 %
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Andra kvartalet var en period med stark tillväxt för Peckas Naturodlingar. Försäljningen har ökat med med 81 procent och 
kundbasen har mer än fördubblats inom såväl butiksförsäljning som HoReCa-segmentet. En lägre energiförbrukning samt 
kostnadsoptimering bidrog till en betydande minskning av driftkostnader. Kostnaderna för råvaror och förnödenheter 
minskade från 1,8 Mkr Q1 till 0,96 Mkr Q2, och de externa kostnaderna från 0,86 Mkr Q1 till 0,5 Mkr Q2.
 
När det gäller företagets övergripande prestation har rörelseresultatet (EBIT) förbättrats från -1.4 Mkr Q1 till -0,8 Mkr Q2. 
Den tydliga minskningen av löpande utgifter balanserades upp av ökade personalkostnader då vi har fortsatt att rekrytera 
nya medarbetare för att stötta verksamhetens utveckling och vår framtida expansion. Den totala kostnadsminskningen under 
Q2 jämfört med Q1 var 17% procent. 
 
Verksamheten för Peckas Naturodlingar kan delas upp i två delar. Produktion av fisk och tomater i Härnösand, samt 
organisation för den långsiktiga expansionen. Under det andra kvartalet var vi särskilt nöjda med att nå ett nollresultat 
för posten som avser produktion av fisk och tomater från Härnösandsanläggningen. Det övergripande resultatet är dock 
fortfarande negativt på grund av att vi har investerat för tillväxt.
 
Särskilt glädjande är att Peckas tomater har fått ett fint mottagande i regionen och mycket beröm för sin goda smak, 
vilket har gett oss många lojala kunder. Teamet på Peckas Naturodlingar har etablerat en direkt distribution, ökat antalet 
försäljningsställen samt startat leveranser till Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist.
 
I slutet av det andra kvartalet upplevde vi emellertid ett lägre kundintag, som en följd av den ökade konkurrensen under 
sommarmånaderna. Vår butikspromotion, riktade marknadskampanjer samt andra evenemang i regionen bidrog dock till
en positiv utveckling för vårt premiummärke.
 
När det gäller vårt hållbarhetsarbete har vi tagit ytterligare ett steg framåt genom att introducera plastfria tomatförpackningar, 
vilket beräknas minska plastkonsumtionen med ca 5 ton per år.
 
Vårens ökade orderingångar gjorde att vi bestämde oss för att expandera och från slutet av maj till mitten av juni genomfördes 
en lyckad företrädesemission, där vi anskaffade nytt kapital för att utveckla företaget ytterligare ett steg. Investeringen är en 
del av vår strategi att slå igenom på den lokala marknaden och stärka den kommersiella kapaciteten – allt för att möta den 
ökande efterfrågan på Peckas naturligt odlade tomater. Jag vill passa på att tacka alla befintliga och nya aktieägare som 
deltog i emissionen!
 
Emissionen möjliggör för oss att fortsätta expandera på vår hemmaplan och adderar ett 4 000 kvadratmeter stort växthus 
till den 3 200 kvadratmeter stora anläggningen, vilket mer än fördubblar kapaciteten. Den nya växthusdelen beräknas 
vara i fullt bruk i början av 2019.
 
Samtidigt som vi går in i det tredje kvartalet är vi också glada att välkomna Carina Åberg som ny marknads- och 
kommunikationschef. Hon kommer senast från en reklambyrå i Stockholm där hon arbetade som byråchef. Jag ser 
verkligen fram emot de spännande möjligheter vi har framför oss när vi möter marknadens utmaningar.
 
Sammanfattningsvis är jag stolt över vår starka organisation och den affärsutveckling som vi har levererat under 
verksamhetens första halvår, samtidigt som vi har fortsatt vårt uppdrag att producera hälsosamma och hållbara 
produkter. Vi ser nu mycket fram emot den nya växthusdelen i Härnösand samt att starta upp försäljningen av vår 
regnbåge och därmed ta oss an tillväxtmöjligheterna som finns på den svenska marknaden.

Härnösand 2018-08-21

Elena Petukhovskaya 
elena@peckas.se

076 843 22 04

V D - O R D :
E T T  S TA R K T  A N D R A  K VA R TA L  M E D  Ö K A D 
T I L LVÄ X T  O C H  E X PA N S I O N  I  H Ä R N Ö S A N D
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Ökad försäljning och dubblerad kundbas
Stark tillväxt och ökad försäljning med 81% från 740 148 kr Q1 
2018 till 1 343 149 kr Q2 2018. Peckas Naturodlingar fortsätter att 
växa och bolaget säljer allt som växthuset kan producera. Allt fler 
livsmedelsbutiker tar in Peckas tomater i sitt grönsakssortiment och 
även HoReCa-segmentet fortsätter att öka. Under andra kvartalet 
dubblerades kundbasen för livsmedelsbutiker i Västernorrland och 
Norrland – främst i form av Coop och Ica-butiker. Det nya växthuset 
möjliggör för bolaget att ta fler marknadsandelar och leverera till 
fler Coop och Ica-butiker i norra Sverige.

Minskade rörelsekostnader
Rörelsekostnadeerna har minskat 17% från 3 894 897 kr  Q1 till 
3 247 062 Q2. Lägre energiförbrukning och kostnadsoptimering 
bidrog till betydligt lägre driftkostnader. Utgifter för råvaror och 
förnödenheter under andra kvartalet uppgick till 965 803 kr jämfört 
med 1 798 386 kr under första kvartalet. Externa kostnader under 
andra kvartalet uppgick till 510 558 kr jämfört med 856 893 kr 

under första kvartalet. 

Ny VD – Elena Petukhovskaya 
Styrelsen i Peckas Naturodlingar har utsett Elena Petukhovskaya 

som ny VD. Hon tillträdde den 2 april 2018. Elena Petukhovskaya 

har över 17 års erfarenhet från ledande positioner inom 

livsmedelsindustrin, och är därmed en central del för bolagets 

fortsatta expansion.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET 2018

Lyckad företrädesemission – tecknades till 131 procent
Företrädesemission, som avslutades 15 juni 2018, tecknades till 
totalt 20,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad om 
131 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 14,1 miljoner kronor efter 
emissionskostnader om cirka 0,6 miljoner kronor. 
 
I och med emissionen kan bolaget expandera och bygga ut växthuset 
i Härnösand från dagens 3 200 kvadratmeter till cirka 7 000 kvadrat-
meter. Bygget sker på mark som redan ägs av Peckas Naturodlingar, 
där en väl fungerande infrastruktur för denna typ av verksamhet finns.

Byggstart för nya växthuset i Härnösand. 



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

Butikspromotion och marknadskampanjer 
stärkte varumärket
Under maj och juni anordnade Peckas Naturodlingar dels 
butikspromotion med smakprov, vilket var mycket uppskattat 
av besökarna, dels riktade marknadskampanjer samt andra 
evenemang i regionen som bidrog till en positiv utveckling för 
bolagets premiummärke. För att fortsätta stärka varumärket 
och ta marknadsandelar vid den ökande konkurrensen under 
sommarmånaderna har Peckas Naturodlingar även deltagit på 
marknader och haft försäljning i Birsta och vid Hotell Höga Kusten.

Under maj lanserades en ny plastfri förpackning
Peckas kunde med glädje meddela att nya förpackningar, som enbart 
är baserad på svensk kartong, kom ut i butikerna under maj. Detta är 
helt i enlighet med Peckas Naturodlingars värdegrund – att verka för en 
hållbar och resurseffektiv matproduktion. Med den nya förpackningen 
kommer bolaget minska sin förbrukning av plast i produktionen med  
ca 5 ton per år. Förpackningen källsorteras nu som enbart kartong och 
är anpassad för en mer effektiv distributionshantering och produktion.

Tecknat avtal med Martin & Servera
Den 26 juni ingick Peckas Naturodlingar avtal och blev 
godkända som leverantörer till Sveriges ledande restaurang- och 
storköksspecialist: Martin & Servera.
Bolaget har märkt av en stark efterfrågan inom HoReCa-
segmentet (som innefattar hotell, restaurang och catering). Det 
ökade intresset för produkterna lägger en god grund för fortsatt 
försäljningsökning i Sverige.

Nya plastfria förpackningar. 

Försäljning av tomater på bulk på Öppet Hus hos Hernö Gin. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FORTS.
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KOMMENTARER TILL DELÅRSRAPPORTEN 

Peckas Naturodlingar tar den positiva försäljningstrenden vidare och ökar försäljningen ytterligare i kvartalet. 
Likaså fortsätter resultatet att utvecklas positivt.

Andra kvartalet visade på en stark tillväxt för Peckas Naturodlingar med en försäljning som ökade med 81 procent samt
 en dubblerad kundbas. Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades från 1 404 717 kr till 866 830 kr. 
 
Under andra kvartalet har bolaget rekryterat ett flertal nyckelpersoner i syfte att stärka bolaget för framtida tillväxt, 
vilket har påverkat personalkostnaderna betydligt. 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Periodens kassaflöde var 5 443 487 kr. Soliditeten var 78%. 

Likviditeten var 12 034 908 kr. Rörelseresultatet -866 830 kr 

plus ej utnyttjad checkkredit om 1 Mkr. Rörelseresultatet 

för perioden uppgick till -866 830 kr. 

 

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

992 264 kr redovisas som kortfristiga skulder till kreditinstitut. 

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgår till 1 037 083 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 1 369 524 kr. 

 

Aktien - Eget kapital 
Resultat per aktie uppgick till - 0,35 kr per aktie. 

Inga konvertibler är utgivna. 

Antalet aktier uppgår till 2 640 000 och aktiekapitalet 

till 1 320 000 kr.  Bolaget har cirka 2 295 antal aktieägare. 

Aktien är noterad på NGM Nordic MTF under kortnamnet 

PEKA MTF B. 

 

Kommande rapporttillfällen 
Delårsrapport 2018 för perioden juli-september publiceras 

2 november 2018. 

 

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, för offentliggörande den 

21 augusti 2018. Rapporten har inte varit föremål för granskning 

av bolagets revisorer. 

 

 

 

Härnösand 2018-08-21

Peckas Naturodlingar AB (publ) 

Elena Petukhovskaya, verkställande direktör 

Telefon: 076 843 22 04 
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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


