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BAYN EUROPE AB - ÅRSREDOVISNING 2017 

BAYN  EUROPE AB är en oberoende 
sockerreduceringsspecialist för livs-
medelsproducenter. Vi erbjuder na-
turliga och kostnadseffektiva råvaruin-
gredienser samt totallösningar för 
sockerreducering med fokus på smak, 
konsistens och näringsvärde. 
 
 
Vår vision är att vara en globalt le-
dande specialist på hälsosam socker-
reducering. 
Vår mission är att bygga en hälsosam-
mare värld med mindre socker. 
Vår affärsidé är att utveckla och leve-
rera effektiva lösningar för sockerre-
ducering till livsmedelsproducenter. 
 
 
Bayn Europe AB är noterat på Nasdaq 
First North under kortnamnet Bayn. 
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VD HAR ORDET 

ETT ÖKAT INTRESSE FÖR BAYNS  
PRODUKTER OCH KUNSKAP 

I år har vi på Bayn Europe lagt grunden för en spännande framtid. Vi har tecknat flera 

Letter of Intent med producenter och distributörer runt om i Europa. Efter år av förbe-

redelser och strategisk planering kommer vi att möta behovet på den kinesiska mark-

naden där vi ser en stor vilja att förändra.  

2017 var Bayn Europes åttonde år för sockerredu-
cering sen vi grundades 2009. Socker är en enkel 
ingrediens att använda men behovet att minska 
mängden är uppenbar och processen är om-
fattande. Förutom de tekniska och smakmässiga 
utmaningarna kräver sockerreducering också för-
ändringar inom produktionen. När det tillsatta 
sockret reduceras eller helt tas bort ur systemet, 
påverkas kedjan. Vårt arbete handlar till stor del 
om att förenkla processen. Trots livsmedels-
branschens motstånd mot förändring, har 2017 
varit ett bra år för Bayn, med flera framgångar. Vi 
har utvecklat och utökat vårt sortiment av socker-
ersättningar under varumärket EUREBA. Detta har 
lett till spännande samarbeten med såväl ett antal 
svenska glasstillverkare som flera världsledande 
dryckesproducenter. Vårt innovationscenter i 
Gävle, har varit öppet för allmänheten och livsme-
delsproducenter, och rönt intresse över hela värl-
den. Vi har haft flera besök från internationella 
kunder vilket har visat att Bayns engagemang och 
kompetens ger resultat.  

Vårt samarbete med den nederländska distributö-
ren Barentz fortsätter rulla och kommer att foku-
sera på de av deras regioner som besitter de rätta 
egenskaperna eller kompetenserna. Nya och mer 
specialiserade distributörer, och ytterligare försälj-
ningspersonal har knutits till företaget och vi ser 
ett markant ökat intresse för våra produkter. Detta 
märks tydligt både på mässor och i antalet offerter 
samt, inte minst viktigt, i nya beställningar som 
kommit under årets slut.  

Efter år av förberedelser och strategisk planering kom-
mer Bayn under 2018 gå in på den kinesiska marknaden 
med aktörer inom fastighetsbranschen och den offent-
liga sektorn. Dessa aktörer ser sockerreducering som en 
hållbarhetsfaktor för att stärka sina värdeförslag och 
konkurrensmässiga fördelar. Satsningen på exportmark-
nader fortsätter och förutom från den kinesiska mark-
naden har vi fått förfrågningar från såväl Indien som 
Gulf-staterna. Vi ser fram emot det nya året, och hop-
pas att ni vill fortsätta vara med i kampen mot en värld 
med mindre socker! Tack för ert förtroende!  

Lucy Dahlgren, VD  
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ÅRET I KORTHET 

ÅRET I KORTHET 

Intäkter 3 859 TSEK 

Rörelseresultat -9 660 

Årets resultat -9 996 TSEK 

Resultat per aktie* -0,71 

 
*antalet aktier är beräknat på 9 727 223 st 

FÄRDIGA PRODUKTER I BUTIK  

Under året har man kunnat köpa färdiga produkter med Bayns 
lösningar ute i butik. SIA Glass lanserade inför sommaren en 
glassbägare med Bayns sockerersättningar för glass och frukt-
beredning, först till offentlig sektor och därefter till ett tiotal 
butiker runt om i landet. Engelholms glass har lanserat socker-
reducerad glass i ett 50-tal butiker. Den sydafrikanska livsme-
delsproducenten Lefka O’life Afrika har tagit fram produkter 
med Bayns lösningar för det irländska företaget Allegros pro-
duktsortiment Vitality. Produkterna är tillgängliga i Irland och 
Storbritannien.  

För oss på Bayn känns det roligt att se fler hälsosamma alter-
nativ i hyllorna. Att vi också får ta del av viktig konsumentfeed-
back gör att vi hela tiden kan utveckla och göra våra sockerer-
sättningar bättre.  

LETTER OF INTENT 

För att öka närvaron och stärka Bayns varumärke i Europa har 
vi knutit nya affärskontakter och tecknat Letter of Intent med 
flera distributörer. Samtidigt som vi blir större i Europa börjar 
vi närma oss den kinesiska marknaden där spännande projekt 
och kontakter finns.  

NYA NYCKELPERSONER I BOLAGET 

Under hösten började Patrik Edström hos Bayn som COO. Pa-
trik Edström har spelat en viktig roll i företagets expansion på 
den kinesiska marknaden så väl som för utvecklandet av nyck-
elkunder. Hans tidigare erfarenheter inkluderar roller som 
verkställande direktör för R2 Group Sweden AB och Norden-
chef för Azelis i Köpenhamn samt vice VD för distributionsakti-
viteterna på Schweiziska Omya. Patrik har omfattande inter-
nationell erfarenhet från organisationer i Europa, Asien och på 
den amerikanska kontinenten. 

 

SEAL OF EXCELLENCE  

Bayn Europes digitala plattform for sockerreduktion har fått 
EU-kommissionens kvalitetsstämpel ”Seal of Excellence” för 
Horizon 2020. Den föreslagna digitala plattformen har som 
syfte att underlätta för livsmedelsproducenters R&D och på-
skynda marknadsintroduktionen för sockerreducerade pro-
dukter. Bayn Europe mottog ett anslag om 500 000 SEK från 
Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, för att vidareut-
veckla och utvärdera projektet. 

DET NYA ÅRET 

Det gångna året innebar en viss omorientering av produkt-
mixen och därmed sammanhängande omstrukturering av 
Bayns försäljningsapparat. Mixen har gått från standardpro-
dukter som har haft ett högt konkurrenstryck, till mer speciali-
serade produkter där man åtnjuter en säkrare position på 
marknaden. Vi har under vintern sett positiva effekter som har 
resulterat i fler förfrågningar, fler provordrar och de första 
kommersiella framgångarna för våra sötningslösningar. 

Trots att vi primärt har sett de små och medelstora producen-
terna som våra kunder, har vi kunnat glädjas åt att få samar-
beta med, och leverera till tillverkare av såser och drycker och 
ledande tillverkare av choklad. Detta har kommit till stånd på 
grund av vår medverkan i bl a mässor och inte minst på grund 
av det gångna årets försäljning via våra distributörer. 

Av bara farten har vi passat på att justera strukturen, så att vi 
kan agera snabbare och mer kostnadseffektivt. Den nya orga-
nisationen omfattar såväl forskning, som sälj/marknad och 
administration.  Vi förväntar oss därför en fas av stabilisering 
och intrimning kopplat till mer varaktiga kundrelationer. 

 

Bayn proof of concept: Bayn har med framgång ersatt det tillsatta sockret i choklad, marsipan och kola. Pralinerna 

fick stor uppmärksamhet från media på den internationella ingrediensmässan i Frankfurt i november 2017. 
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DETTA ÄR BAYN 

EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR  
EN VÄRLD MED MINDRE SOCKER 

På Bayn arbetar vi med att reducera socker för en mer hälsosam värld. Genom att er-

bjuda ett flertal lösningar, teknisk kunskap och produktutveckling hjälper vi livsme-

delsproducenter att bemöta konsumenternas behov och förväntningar. 

Socker är en multifunktionell ingrediens som spelar 
en avgörande roll för smak, konsistens och funktion 
i dagens livsmedel. För Bayn har det varit viktigt att 
produktutvecklingen för sockerreducering grundat 
sig på naturliga ingredienser. Vi experimenterar 
och utvecklar lösningar med ingredienser från na-
turliga källor för att resultatet ska bli både hälso-
samt och smakfullt. Bayns engagerade och skickliga 
forskare och tekniker har utvecklat naturliga total-
lösningar för bakning, choklad, glass, mandelmassa 
och dryck. Dessa har industrialiserats, utvärderats 
och uppskattats av flera producenter inom indu-
strin. 

För Bayn är det viktigt att leverera effektiva lösning-
ar med lågt kaloriinnehåll, och med fokus på smak, 
konsistens och näringsvärde. 

Dessa totallösningar säljs under varumärket EU-
REBA®. Lösningarna är ett kostnadseffektivt alter-
nativ för livsmedelsproducenter som vill undvika de 
risker och den osäkerhet som ny produktutveckling 
innebär.  

Lösningarna effektiviserar och förenklar processen 
och leveransen av sockerreducerade produkter till 
marknaden. Bayn samarbetar med producenterna 
och erbjuder sin tekniska kompetens och sitt stöd 
under processen. 

Bayns varumärke NAVIA® är ett sortiment av ingre-
dienser utvecklade från naturliga källor, som t ex 
rosmarin och växten stevia, att använda för socker-
reducering. Sortimentet består av funktionella till-
satser som tillför sötma, arom, färg och konserve-
ringsförmåga. Idag erbjuder vi bland annat stevia 
som naturligt sötningsmedel, tomatextrakt som 
naturligt färgämne, rosmarinextrakt som naturligt 
konserveringsämne samt ett flertal naturliga aro-
mer. 

 

Att minska mängden socker i livsmedel 

och ersätta det med ingredienser från 

naturliga källor för att reducera kalorier 

är vad Bayns affärsidé ytterst handlar 

om. En affärsidé som vi också ser som 

ett uppdrag och ett ansvar för att 

bygga en hälsosammare värld. 
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MARKNADEN 

HUR NÅR VI SANN SOCKERREDUKTION?  
Trots utmaningarna med sockerreduktion växer efterfrågan. Nyckeln till framgång 

kommer an på smaken. Konsumenter kan inte tvingas till övertygelse om att köpa en 

produkt som de inte tycker smakar gott eller upplevs som ohälsosam. Men de kan 

lockas med välformulerade, näringsrika och välsmakande lösningar.  

Vägen till sockerreduktion följer två huvudspår;  
lagstiftningsvägen och påverkan till frivillig reduktion. 
Det är helt klart att de länder som lagstiftar om sock-
erreduktion kommer igång snabbare än de som inte 
gör det. Socker är en mycket billig råvara, vilket  
medför att sockerreduktion den frivilliga vägen alltid  
kommer att behöva ställas mot livsmedelsaktörernas 
intresse att hålla kostnader nere. Dessutom finns det 
fortfarande ett motstånd hos vissa livsmedelstillver-
kare, mycket eftersom tidigare sockerreducerade 
produkter på marknaden ofta inte vunnit acceptans 
hos konsumenter.  

Det är här Bayn kan göra skillnad. Bayn innehar både 
kunskap och högkvalitativa produkter för att möjlig-
göra en sockerreducering i livsmedelsproducenters 
produkter. Vi kan säkerställa att den sockerreduce-
rade produkten både smakar lika bra som, eller 
bättre än, den ursprungliga produkten. Detta kan 
uppnås genom forskning och utveckling, sensorisk 
profilering samt förståelse för produkten.  

Med detta som utgångspunkt för formulering kan 
man nå en reduktion av sockret i en produkt,  
antingen delvis eller till 100 %.  

För oss är det viktigt att alltid prioritera naturliga  
alternativ såsom stevia, som trots sitt E-nummer är 
utvunnen ur naturlig råvara. Smak- och munkänsla 
har alltid varit centrala för Bayns utvecklingsarbete. 
Vårt arbete med innovativa lösningar för sockerer-
sättning har rönt erkännande från såväl välkända 
matkreatörer som forskarvärlden.  

Konsumenterna och marknaden är redo för föränd-
ring och Bayn har verktygen för att producenter inom 
livsmedelsindustrin ska kunna lyckas med sin socker-
reducering.  

 

“Sockerreducering är ett tvärveten-

skapligt område som omfattar bio-

logi, kemi, sensorik och näringslära, 

och livsmedelstekniska processer. Ett 

vetenskapligt tänk kombinerat med 

en affärsmodell som innefattar kom-

munikation med kunder och konsu-

menter är nödvändigt för att skapa 

en hållbar sockerreducering och 

vinna marknadens förtroende”  

- Dr. Roger Aidoo, Head of R&D, Bayn 

Europe AB  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

EKONOMISK REDOVISNING 
Styrelsen och verkställande direktören för Bayn Europe AB (publ.) får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN 

Bayn Europe AB (publ.) är en oberoende sockerreduceringsspecialist för livsmedelsproducenter. Vi 

erbjuder kostnadseffektiva råvaruingredienser från naturlig källa samt totallösningar för sockerredu-

cering med fokus på smak, konsistens och näringsvärde. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET  

• Nettoomsättningen ökade med 140 % under året samtidigt som kostnaderna ökade med 43 %.  

• Bayn har under året gjort avskrivningar på aktiveringar med 1 621 TSEK.  

• Bayn omförhandlade sitt exklusiva kontrakt med Barentz vilket lett till att Bayn kunnat knyta affärskontakter och 

distributionsavtal i flera nya länder. Bayn har bland annat tecknat Letter of Intent med Prochem från Schweiz, Pax-

man från Grekland, Storms AS från Norge, Kemi-Intressen från Sverige och Toikako Kaubandus OÜ från Estland.  

• Bayn tecknade ett ramavtal med Kong Wua Group för att starta upp ett R&D-center för sockerreducering samt 

produktion av sockerersättningar i Kina.  

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

försäljning mot offentlig sektor och utvalda butiker.  

• Engelholms glass med Bayns sockerersättning EUREBA rullade ut i ett 50-tal butiker under sommaren i flera olika 

smaker.  

• Efter lång tid av produktutveckling lanserade Bayn en totallösning för sockerreducering i läskedrycker, något som 

marknaden länge efterfrågat.  

• Greklands största läsk- och juicetillverkare lanserade iste sötat med Bayns ingredienser för hälsosam sockerredu-

cering.  

• Bayn har utvecklat en ny sockerreducerad choklad sötad med Monk Fruit för den kinesiska marknaden.  

• Bayns affärskoncept uppmärksammades i internationella media. Läs mer här; Foodchain, Asia Pacific Food Industry.  

• Bayn slog samman NAVIA och EUREBA till ett gemensamt affärsområde. Vidare skapades ett nytt affärsområde 

med en planerad satsning på färdiga konsumentprodukter under varumärket ”takk!”.  

• Patrik Edström började arbeta på Bayn Europe som COO. Edström har mångårig erfarenhet från försäljning och 

distribution.  

• Under perioden har två riktade emissioner genomförts om totalt 7,95 MSEK.  

• Finansieringslösning finns hos L1 Capital för upp till 20 MSEK för utrullning av EUREBA och Bayn ger ut gratis teck-

ningsoptioner till befintliga aktieägare.  

• Konvertering har skett av 334 364 antal aktier via finansieringsavtalet med L1 Capital. 

http://issuu.com/schofieldpublishingltd/docs/foodchain_issue_134_february_2018?e=7939731/58311876
http://flipbook.digiflip.com/APFI2018/JanFeb/html5/index.html?&locale=ENG&pn=51
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT  

• Flera choklad- och pralinproducenter besökte Bayn Studio för workshops i konfektyr utan tillsatt socker.  

• Bayn har startat dotterbolaget Bayn China för att arbeta med sockerreducering på den kinesiska marknaden.  

• Bayn fick en första kommersiell order av stevia från en ledande chokladtillverkare i december 2016. Nu har ett 

års utvärdering givit följdorder med löpande leverans under 2018.  

• Bayns digitala plattform för sockerreduktion har fått EU-kommissionens kvalitetsstämpel ”Seal of Excellence” för 

Horizon 2020. Bayn har erhållit 500 TSEK för utveckling av den digitala plattformen.  

• Styrelsen utsåg Patrik Edström, nuvarande COO, till ny CEO för Bayn Europe AB från och med första april 2018.  

FRAMTIDA UTVECKLING 

Bolagets marknadsutveckling har hittills baserats på att stevia godkändes som livsmedel i EU 2011. Det då nya söt-

ningsmedlet hade en "hype" som efterträddes av besvikelse hos både producenter och konsumenter eftersom 

stevia med sin, mot socker avvikande karakteristik, inte visade sig vara ett så lättanvänt sötningsmedel som många 

hade trott. 

Bayn har gått från att vara en stevia-aktör till att bli en erkänd auktoritet på sötning av glassar, drycker, bakverk, 

choklad och godis; allt samlat under begreppet "indulgence products", eller njutningsprodukter. Tack vare våra 

skickliga utvecklare kan vi svara upp mot de högt ställda kraven från livsmedelsindustrin. 

Med en ny säljapparat, och vår produktmix, t ex EUREBA och NAVIA, som ligger rätt i trenden, förväntar vi oss att 

2018 kommer att bli året då vi går från introduktionsfasen till att vara den etablerade leverantören av sockerer-

sättningar till industri och matkreatörer. 
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EKONOMISKT UTFALL 

Flerårsöversikt 

Förändring av eget kapital 

Förslag till vinstdisposition 

(SEK) Aktiekapital Reserver Överkurs-
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets  
resultat 

Totalt 

Ingående balans per 1 januari 2017 1 430 358 1 422 617 21 251 074 -11 735 447 -6 916 098 5 452 504 

Pågående nyemission   1 292 839   1 292 839 

Nyemission 675 785  7 300 115   7 975 900 

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:    -6 916 098 6 916 098  - 

Aktivering innevarande år  -447 886  447 886   - 

Årets resultat         -9 995 607 -9 995 607 

Utgående balans per 31 december 2017 2 106 143 974 731 29 844 028 -18 203 660 -9 995 607 4 725 635 

Flerårsöversikt (TSEK) 2017 2016 2015 2014 2013 
Nettoomsättning 2 255 941 1 357 725 500 
Resultat efter finansiella poster -9 996 -6 916 -5 128 -4 049 -2 081 
Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg neg 
Soliditet (%) 37,0 73,0 73,0 81,0 33,0 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (SEK):    

ansamlad förlust       -18 203 660 

överkursfond       29 844 028 

årets förlust             -9 995 607 

        1 644 761 

         

disponeras så att i ny räkning överföres     1 644 761 

         

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggs-
upplysningar. 
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EKONOMISKT UTFALL 

Resultaträkning 

(SEK)      Not 2017-01-01 2016-01-01 

              -2017-12-31 -2016-12-31 

Nettoomsättning      2 255 199 940 958 
Aktiverat arbete för egen räkning    1 173 562 1 422 617 
Övriga rörelseintäkter     429 742 414 417 
                  

       3 858 503 2 777 992 

          

Rörelsens kostnader        
Handelsvaror      -1 983 281 -1 175 511 
Övriga externa kostnader     -3 498 255 -3 739 299 
Personalkostnader     2 -6 103 170 -4 539 992 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och      
immateriella anläggningstillgångar   3 -1 933 896 -140 600 
                  

       -13 518 602 -9 595 402 

Rörelseresultat      -9 660 099 -6 817 410 

          

Resultat från finansiella poster       
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  4  - 9 
Räntekostnader och liknande resultatpos-
ter    -335 508 -98 697 

       -335 508 -98 688 
                  

          

Resultat efter finansiella poster    -9 995 607 -6 916 098 

          

Resultat före skatt      -9 995 607 -6 916 098 

          
Skatt på årets resultat    5  -  - 
                  

ÅRETS RESULTAT      -9 995 607 -6 916 098 
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EKONOMISKT UTFALL 

Balansräkning 

(SEK)      Not 2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar        

          

Immateriella anläggningstillgångar       
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten   6 6 485 791 6 933 677 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter   7  -  - 
                  

       6 485 791 6 933 677 

          

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer   8 691 354 737 502 
                  

       691 354 737 502 

          

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag     50 236 236 

Andra långfristiga fordringar     72 800 162 690 
                  

       123 036 162 926 

Summa anläggningstillgångar     7 300 181 7 834 105 

          

Omsättningstillgångar        

Varulager mm         

Råvaror och förnödenheter     1 291 917 926 835 

       1 291 917 926 835 

          

Kortfristiga fordringar        

Kundfordringar      164 139 126 948 

Fordringar hos koncernföretag     2 294 074  - 

Övriga fordringar      324 132 299 986 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   468 172 101 852 
                  

       3 250 517 528 786 

          

Kassa och bank      922 241 835 241 
          

Summa omsättningstillgångar    5 464 675 2 290 862 
                  

          

SUMMA TILLGÅNGAR     12 764 856 10 124 967 
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EKONOMISKT UTFALL 

Balansräkning 

(SEK)           Not 2017-12-31 2016-12-31 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

Eget kapital         

          

Bundet eget kapital        

Aktiekapital      2 106 143 1 430 358 

Fond för utvecklingsutgifter     974 731 1 422 617 
                  

       3 080 874 2 852 975 

          

Fritt eget kapital         

Överkursfond      29 844 028 21 251 074 

Balanserad vinst eller förlust     -18 203 660 -11 735 447 

Årets resultat      -9 995 607 -6 916 098 
                  

       1 644 761 2 599 529 

Summa eget kapital     4 725 635 5 452 504 

          

Långfristiga skulder        

Konvertibla lån     9 3 000 000  - 

Skulder till kreditinstitut    10 982 510 1 301 259 

Summa långfristiga skulder     3 982 510 1 301 259 

          

Kortfristiga skulder        

Skulder till kreditinstitut     425 000 318 750 

Leverantörsskulder      509 990 812 503 

Skulder till koncernföretag     325 040  - 

Aktuella skatteskulder     74 042 94 710 

Övriga skulder      681 915 1 471 030 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2 040 724 674 211 

Summa kortfristiga skulder     4 056 711 3 371 204 
                  

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    12 764 856 10 124 967 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER  

Allmänna upplysningar  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisnings-

lagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-

ning (K3).  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 

inflyta.  

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvär-

den där inget annat anges.  

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till ba-

lansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelseford-

ringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan 

kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skul-

der redovisas som finansiella poster.  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregå-

ende år.  

Bedömningar och uppskattningar  

Följande av styrelsens bedömningar har haft betydande effekt 

på redovisade belopp i årsredovisningen:  

Under räkenskapsåret har bolaget valt att aktivera direkta  

löne- och omkostnader hänförliga till utvecklingen av recept 

för steviabaserade sötningsmedel. Ett arbete som bedöms ha 

stor intäktspotential framöver.  

Bolaget bedömer det inte sannolikt att de genererar vinst un-

der kommande räkenskapsår varför ingen uppskjuten skatte-

fordran har tagits upp.  

Intäktsredovisning  

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits 

eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är 

sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogö-

ras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som in-

täkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade 

med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.  

Immateriella tillgångar  

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anlägg-

ningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att 

samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt uppar-

betad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av 

under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsätt-

ningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.  

Anläggningstillgångar  

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 

enligt plan och eventuella nedskrivningar.  

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden 

med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningspro-

cent tillämpas:  

Inventarier, verktyg och installationer - 20% 

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som 

operationella. Operationella leasingavtal redovisas som en 

kostnad linjärt över leasingperioden.  

Ersättningar till anställda  

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som 

företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar ut-

görs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, 

bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). 

Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då 

det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en 

ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig 

uppskattning av beloppet kan göras.  

Nyckeltalsdefinitioner  

Nettoomsättning  

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 

samt intäktskorrigeringar.  

Resultat efter finansiella poster  

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före 

skatter.  

Avkastning på eget kapital (%)  

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapi-

tal (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för upp-

skjuten skatt).  

Soliditet (%)  

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 

med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslut-

ning.  

 

EKONOMISKT UTFALL 
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NOTER 

Not 1  Ställda säkerheter      
(SEK)           2017-12-31 2016-12-31 

Företagsinteckning     3 500 000 3 500 000 
        

Säkerheter ställda till förmån för koncernföretag    
Fastighetsinteckning     50 000 50 000 

        
        

Not 2  Medelantalet anställda     
            2017 2016 

        
Medelantalet anställda    8 6 
Del kvinnor     66 % 62 % 
Del kvinnor i styrelsen     66 % 66 % 

        
        

Not 3  Avskrivningar och nedskrivningar    
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn 

till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:   
        
Immaterialla anläggningstillgångar     
Koncessioner     20 %  
Materiella anläggningsstillgångar   20 %  

        
        

Not 4  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   
            2017 2016 

Övriga ränteintäkter      - 9 

        
        

Not 5  Aktuell och uppskjuten skatt     
Avstämning av effektiv skatt      
          2017   2016 

    Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   -9 995 607  -6 916 098 

        
Skatt enligt gällande skattesats  22,00 2 199 034 22,00 1 521 542 
Ej avdragsgilla kostnader  -0,17 -16 816 -0,33 -22 976 
Ej skattepliktiga intäkter  0,00 6 0,00 47 
Skattefordran redovisats  -21,83 -2 182 224 -21,67 -1 498 613 
Redovisad effektiv skatt   -  -  -  - 

        
        

Not 6  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten  
            2017-12-31 2016-12-31 

Ingående anskaffningsvärden    6 933 677 5 511 060 
Inköp      1 173 562 1 422 617 
                

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  8 107 239 6 933 677 
        
        

Ingående avskrivningar     -  - 
Årets avskrivningar     -1 621 448  - 
Utgående ackumulerade avskrivningar   -1 621 448  - 
                

        
Utgående redovisat värde    6 485 791 6 933 677 
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NOTER 

Not 7  Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter  
           2017-12-31 2016-12-31 

         

Ingående anskaffningsvärden    109 439,00 109 439,00 
                

        

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  109 439,00 109 439,00 

        

Ingående avskrivningar    -109 439,00 -109 439,00 
               

         

Utgående ackumulerade avskrivningar   -109 439,00 -109 439,00 
                

        
Utgående redovisat värde     -  - 

        
        

Not 8  Inventarier, verktyg och installationer    
            2017-12-31 2016-12-31 

Ingående anskaffningsvärden    878 102  - 

Inköp      266 300 878 102 
               

         

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 144 402 878 102 
Ingående avskrivningar    -140 600  - 
Årets avskrivningar     -312 448 -140 600 
                

        
Utgående ackumulerade avskrivningar   -453 048 -140 600 
                

         
Utgående redovisat värde    691 354 737 502 

        
        

Not 9  Konvertibla lån      
        

            2017-12-31 2016-12-31 

        

Konvertibla lån och liknande    -3 000 000  - 

        

        

Not 10  Skulder till kreditinstitut     

Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.     

      Lånebelopp Lånebelopp 

Långivare     2017-12-31 2016-12-31 
Almi Företagspartner     982 510 1 301 259 

        
Kortfristig del av långfristig skuld    425 000 318 750 
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Styrelsens underskrifter 

Stockholm den 22 mars, 2018 

Peter Werme 

Ordförande 

Britt Rahm 

Ledamot 

Chatarina Schneider 

Ledamot 

Vår revisionsberättelse har lämnats, 

Allegretto Revision AB 

Anders Eriksson 

Auktoriserad revisor 
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STYRELSE 

BAYNS STYRELSE 
PETER WERME 
STYRELSEORDFÖRANDE 
 
Styrelsens ordförande och grundare av Första Entreprenörs-
fonden, som tidigt gick in i Bayn Europe AB genom sina fon-
der. 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. Han 
har varit medgrundare och förvaltare av hedgefonder inom 
både SEB och Handelsbanken. Peter har en civilekonomex-
amen 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 Biosci-
ence, tidigare SIK. Hon är ekonom med lång erfarenhet av 
arbete inom livsmedelsrelaterade bolag. Britt Rahm har tidi-
gare arbetat som ekonomi- och utvecklingschef på Lantmän-
nens utvecklings- och kontrollföretag AnalyCen. Hon var även 
VD för AnalyCen i Danmark. Britt Rahm har dessförinnan varit 
ansvarig för miljödivisionen, samt som försäljnings- och mark-
nadschef för Eurofins Environment Sweden AB. 

CHATARINA SCHNEIDER 
STYRELSELEDAMOT 
 
Chatarina Schneider arbetar som VD för AmphoChem AB och 
Pemco AB, som i huvudsak sysslar med distribution och till-
verkning 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. 
Hon har erfarenhet inom strategi och affärsledning samt har 
lett många multikulturella team. Chatarina har även varit an-
svarig för 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, SE-118 49 Stockholm 
Tel: +46-8-613 2888 
info@bayn.se 
www.bayneurope.com 

Steviafält i XinJiang, nordvästra Kina. Bilden är tagen under en av Bayns resor för kvalitetskontroll. 


