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SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET 2017

• Europas största kretsloppsodling snart färdigbyggd

• IR-samarbete inlett med Laika Consulting

• Arbetet med projektering i landets storstadsregioner fortgår 

•  Kassaflöde under perioden: -2 245 519 kr. Soliditeten i slutet av perioden var 75%, och likviditeten  
     uppgick till 2 447 253 kr. Periodens rörelseresultat: -3 233 271 kr. Resultat per aktie: -1,47 kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET 2017

• Europas största kretsloppsodling snart färdigbyggd
Den 11 oktober meddelade Peckas Naturodlingar att bolagets byggnation av Europas största produktionsanläggning 
för kretsloppsodling om 4 000 kvadratmeter, som uppförs i Härnösand, är inne i sin slutfas. Den första skörden av 
tomater är redan bokad. Målsättningen är att inom några år täcka hela Sverige med 3–4 större  
produktionsanläggningar om totalt 100 000 kvadratmeter.

• IR-satsning inledd med Laika Consulting
Den 29 september meddelades att Peckas Naturodlingar har inlett ett IR-samarbete med Laika Consulting, ett företag 
som specialiserat sig på att leverera tjänster inom finansiell kommunikation åt noterade bolag och finansiella aktörer. 
IR-satsningen har som syfte att skapa en bättre och tydligare dialog med såväl Peckas Naturodlingars aktieägare som 
marknaden i stort.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Första tomatskörden når handeln i mellandagarna
Den 12 oktober meddelade bolaget att den första skörden av tomater från produktionsanläggningen i Härnösand  
kommer att nå handeln i mellandagarna. Tomaterna odlas året om i ett slutet kretslopp där tomat- och fiskodlingarna 
stöttar varandra utan behov av bekämpningsmedel. När anläggningen i Härnösand är i full drift i januari 2018 förväntas 
den årliga produktionen uppgå till 200 ton tomater och cirka 20 ton fisk.

• Ansökan om planändring inför möjligt markförvärv i Falkenberg
Den 19 oktober meddelades att Peckas Naturodlingar har lämnat in en ansökan om planändring av två fastigheter i 
Falkenbergs kommun. Etableringsplatsen erbjuder omedelbar närhet till en biogasanläggning samt möjlighet att  
distribuera tomater till Göteborg och övriga västkusten. Om planändringen går igenom är bolagets avsikt att etablera 
en storskalig produktionsanläggning i Falkenberg.
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Under det tredje kvartalet har vi fortsatt fokuserat på byggnationen av produktionsanläggningen i Härnösand samt 
prospekteringen i storstadsregioner. Det har visat sig vara en framgångsrik metodik då projektet i Härnösand ger oss 
värdefull kunskap som vi omedelbart kan dra nytta av i vårt planeringsarbete inför uppförandet av kommande storskaliga 
anläggningar. 

Byggnationen av anläggningen i Härnösand fortgår enligt tidsplan, och den första tomatskörden förväntas till  
mellandagarna. När anläggningen når full drift i januari 2018 kommer den beräknade årsproduktionen att vara 200 ton 
tomater och cirka 20 ton fisk. 

Intresset för den nya anläggningen, och bolaget i stort, fortsätter att vara mycket starkt. Vår exponering i TV, nationell 
press och lokalmedia under hela byggprocessen visar att vår satsning ligger helt rätt i tiden, och vårt öppet hus-event 
var en stor succe med över 750 besökare. Vi har även fått besök av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och en  
delegation från Jordbruksverket. Med hjälp av vår nya IR-satsning med Laika Consulting och beslutet att börja publicera 
kvartalsrapporter förväntar vi oss att intresset kommer att hålla i sig även framöver. 

Anläggningen i Härnösand är den första större kretsloppsodlingen av sitt slag i Europa, vilket som vi tidigare meddelat 
utgör ett osäkerhetsmoment då EU-lagstiftning för bland annat hållfasthet måste tillämpas i en ny kontext. Vi väljer därför 
att investera ytterligare omkring 3,2 Mkr i anläggningen på grund av detta. I gengäld kommer Härnösand-anläggningen 
att tåla betydligt större påfrestningar än referensobjekt i andra EU-länder.  
Bolagets långsiktiga finansieringsplan påverkas inte av fördyringen.

Det är slutligen glädjande att vi efter periodens slut kunde meddela att vi har 
ansökt om en planändring i Falkenbergs kommun inför ett eventuellt markförvärv. 
Vår prospekteringsprocess går således framåt, och vi märker av ett positivt  
mottagande från både myndigheter och existerande markägare i de  
storstadsregioner som vi för närvarande undersöker.

Härnösand 2017-11-02

Hugo Wikström
hugo@peckas.se
070- 534 30 01

VD-KOMMENTAR: 
FÖRSTA TOMATSKÖRDEN NÄRMAR SIG
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Peckas Naturodlingar berättade om bolaget på Aktie-
dagen i Göteborg.

Öppna huset blev en succé och över 750 personer gick 
vår guidning. Många var intresserade och vi fick bra 
och engagerande frågor från besökarna. 

Kommentarer till delårsrapporten
Bolaget är under uppbyggnad och ingen försäljning har 
genomförts under perioden. Vi räknar med att försäljning 
av tomater startar under slutet av 2017 och fisk under 

2018.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet under perioden var -2 245 519 kr.  
Soliditeten i slutet av perioden var 75%, och likviditeten 
var 2 447 253 kr. Rörelseresultatet är upparbetade löner 
och konsulter och uppgick till:  – 3 233 271 kr.  
Aktiekapitalet var i slutet av perioden 1 100 000 kr.

Lån och bidrag
Bolaget har lyft lån från Norrlandsfonden under perioden 
på 3,5 Mkr. I oktober lyftes även ytterligare 3,5 Mkr från 
Almi företagspartner.

Ansökan om delutbetalning av bidrag från både Läns-
styrelsen och Jordbruksverket har gjorts. Dessa har inte 
hunnit granskats/utbetalats.

Investeringar och avskrivningar
Under perioden har investeringar gjorts i pågående 
bygget med 15,6 Mkr per den 30 september.

Inga avskrivningar har genomförts under perioden.

Medarbetare
Antalet anställda vid periodens slut uppgick till fyra 
personer för expansion, utveckling, finansiering och pro-
jektering. Vi har anställt och utbildat deltidsarbetare för 
arbete i/med växthus och odlingar. Under byggtiden har 
vi sex projektanställda byggarbetare anställda.  
Det pågår rekrytering av personal. 

Uppförandet av anläggningen i Härnösand har tilldragit 
sig stort intresse i media.
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Aktien - Eget kapital
Resultat per aktie beräknas till −1,47 kr per aktie.

Inga konvertibler är utgivna.

Antalet aktier uppgår till 2 200 000 och aktiekapitalet 
till 1,1 Mkr.

Bolaget har ca 1 800 aktieägare.

Aktien är noterad på NGM Nordic MTF sedan  
2017-06-27.

Utsikter för 2017
Under slutet av 2017 kommer vi att inviga vårt första 
växthus i Härnösand. Försäljningen av den första  
skörden är planerad till mellandagarna.

Kommande rapporttillfällen
•  Bokslutskommuniké 2017 publiceras 
 16 februari 2018.
•  Delårsrapport för perioden januari – mars 2018  
 publiceras 18 maj 2018.

 

 

Notera
Denna information är sådan som Peckas  
Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och 
lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående 
persons försorg, för offentliggörande den 2 
november 2017 kl. 12.00.
 
Rapporten har inte varit föremål för granskning 
av bolagets revisorer.
 
Härnösand, 2017-11-02
 
Peckas Naturodlingar AB (publ) 
 
Hugo Wikström
 
Verkställande direktör Tel:+46 (0)70 534 30 01

* Jämförelsesiffror med tidigare år saknas då 
bolaget är nystartat. Då försäljningen ej har kommit 
igång redovisas ej heller kvartalsspecifika siffror i 
denna delårsrapport. Jämförelsesiffror och kvartals-
specifika siffror kommer att inkluderas i kommande 
delårsrapporter.

A-AKTIER  B-AKTIER  RÖSTER  KAPITAL

HUGO WIKSTRÖM OCH GENOM BOLAG 

306 000   34 300  29,43% 15,47%

DANIEL BRÄNNSTRÖM

306 000  34 000 29,42% 15,45%

JOHAN STENBERG OCH GENOM BOLAG

80 000  90 000 9,59% 7,73%

FASTIGHETS AB PONORD

  156 417 3,66% 7,11%

PER ERIK NYGÅRD

  60 000 1,40% 2,73%

ÖVRIGA 

  1 133 283 26,50% 51,51%

SUMMERING 

692 000  1 508 000 100,00% 100,00%

 

Aktieägare 2017-08-25
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Fakta om Peckas Naturodlingar
Peckas Naturodlingar odlar i slutet kretslopp där  
tomat- och fiskodling stöttar varandra. Vi odlar fisken  
i slutna system som inte lämnar några utsläpp. Vattnet 
från fiskodlingen ger näring åt växthuset och tomaterna, 
tomaterna renar vattnet från näringsämnen och vattnet 
går tillbaka till fiskodlingen – ett kretslopp.  
1 kg fram-odlad fisk ger näring till 10 kg grönsaker. Sys-
temet renar även vattnet från bakterier och vi har under 
20 år aldrig haft problem med sjukdom eller behövt 
medicinera fiskarna i vår utvecklingsanläggning. Fiskarna 
matas med ekologiskt foder baserat på vegetabilier och 
fiskrens från hållbart fiske i världshaven.

Trender
Fler och fler vill äta närodlad mat utan tillsatser, mat som 
är naturligt och hållbart framtagen. Våra produkter är 
speciellt framtagna för dessa konsumenter. Vår  
produktion är redan uppbokad av grossist.

Långsiktigt mål
Vårt mål är att växa i hela Sverige och producera på en 
total yta av 100 000 kvadratmeter vilket motsvarar en  
årlig produktion av 6 500 ton tomater och 650 ton fisk. 
Vi genomför projektering på sju orter i Sverige med 
fokus på storstadsregioner, inklusive Falkenberg där en 
ansökan om planändring inlämnades efter periodens 
slut.

4000 kvm växthus, den största kretsloppodlingen  
i Europa.

landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har besökt 
anläggningen i Härnösand liksom en delegation från 
Jordbruksverket. 
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Peckas Naturodlingar AB (publ) 
Org.nr 559033-7654     

 
  

          
KONCERNENS RESULTATRÄKNING  2017-01-01 

-2017-09-30 
(9 mån) 

2015-10-27 
-2016-12-31 

(15 mån)   
 

 

 
      
      
Rörelsens kostnader           
Varukostnad   -33 250   0   
Övriga externa kostnader  -1 486 303   -961 123   
Personalkostnader  -1 702 252   -397 119   
Övriga rörelsekostnader   -11 466   0   
    -3 233 271   -1 358 242   
Rörelseresultat   -3 233 271   -1 358 242   
            
Resultat från finansiella poster           
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   1 608   19   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -133   -161   
    1 475   -142   
Resultat efter finansiella poster   -3 231 796   -1 358 384   
            
Resultat före skatt   -3 231 796   -1 358 384   
            
Periodens förlust   -3 231 796   -1 358 384   
 

* Jämförelsesiffror med tidigare år saknas då bolaget är nystartat. Då försäljningen ej har kommit 
igång redovisas ej heller kvartalsspecifika siffror i denna delårsrapport. Jämförelsesiffror och kvar-
talsspecifika siffror kommer att inkluderas i kommande delårsrapporter.

*
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KONCERNENS BALANSRÄKNING  2017-09-30 2016-12-31   
 

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Tecknat men ej inbetalt kapital  0   1 073 376   
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Byggnader och mark  2 950 000   2 400 000   
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar  15 644 263   0   
    18 594 263   0   
            
Summa anläggningstillgångar   18 594 263   2 400 000   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Övriga fordringar   538 634   89 931   
    538 634   89 931   
            
Kassa och bank   2 447 253    4 692 772   
Summa omsättningstillgångar   2 985 887   4 782 703   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   21 580 150   8 256 079   
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Peckas Naturodlingar AB (publ) 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING  2017-09-30 2016-12-31   
 

 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Bundet eget kapital           
Aktiekapital  1 100 000   816 457   
Pågående nyemission   0   1 073 376   
    1 100 000   1 889 833   
            
Fritt eget kapital           
Överkursfond   18 348 722   7 595 485   
Periodens resultat   -3 231 796   -1 358 384   
    15 116 926   6 237 101   
Summa eget kapital   16 216 926   8 126 934   
            
Långfristiga skulder          
Skulder till kreditinstitut   3 500 000   0   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   1 677 082   49 573   
Övriga skulder   184 143   41 422   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 999   38 150   
Summa kortfristiga skulder   1 863 224   129 145   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   21 580 150   8 256 079   
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KONCERNENS 
KASSAFLÖDESANALYS 

 2017-01-01 
-2017-09-30 

(9 mån) 

2015-10-27 
-2016-12-31 

(15 mån)   
 

 

 
Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   -3 231 796   -1 358 384   
Betald skatt   53 725   -53 725   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   -3 178 071   -1 412 109   
            
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           
Förändring av kortfristiga fordringar   -502 428   -36 206   
Förändring av leverantörsskulder   1 627 509   49 573   
Förändring av kortfristiga skulder   106 571   79 572   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -1 946 419   -1 319 170   
            
Investeringsverksamheten           
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -16 194 263   0   
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   0   -2 400 000   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -16 194 263   -2 400 000   
            
Finansieringsverksamheten           
Nyemission   12 395 163   9 485 318   
Upptagna lån   3 500 000   0   
Pågående nyemission   0   -1 073 376   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   15 895 163   8 411 942   
            
Periodens kassaflöde   -2 245 519   4 692 772   
            
Likvida medel vid periodens början           
Likvida medel vid periodens början   4 692 772   0   
Likvida medel vid periodens slut   2 447 253   4 692 772   

* Jämförelsesiffror med tidigare år saknas då bolaget är nystartat. Då försäljningen ej har kommit 
igång redovisas ej heller kvartalsspecifika siffror i denna delårsrapport. Jämförelsesiffror och kvar-
talsspecifika siffror kommer att inkluderas i kommande delårsrapporter.


