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BAYN EUROPE AB är ett kunskapsorienterat 

företag som hjälper livsmedelsprodu-

center i världen att möta marknadens 

krav för en hälsosammare värld. Bayns 

lösningar reducerar socker i produkter 

och skapar nya, naturligt sötade produk-

ter med lågt kaloriinnehåll. Våra naturliga 

lösningar, utvecklade genom vetenskaplig 

forskning och i nära samarbete med 

våra kunder inom den globala livsme-

delsindustrin, resulterar i högkvalitativa, 

innovativa, hälsosamma basrecept och 

produkter.

Vår vision är att vara livsmedelsindustrins 

främsta partner inom lösningar för sock-

erreducering. Vår mission är att leverera 

marknadsledande lösningar som skapar 

omsättning och värdeökning i en häl-

sosammare värld. Välkommen att ta del 

av vår Årsredovisning för 2015. 

Bayn Europe AB är noterat på Nasdaq 
First North under kortnamn BAYN. 
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ÅRET I KORTHET

ETT INTENSIVT ÅR AV PRODUKT-
UTVECKLING OCH MARKNADSANPASSNING

2015 var ett år av intensiv produkt- och marknadsutveckling. Vi genomförde 
också stora organisatoriska förändringar för att anpassa oss till marknadens be-
hov. Bayn har nu hittat sin position på marknaden som en tillförlitlig utvecklare 
av lösningar för sockerreducering och våra kundrelationer växer sig allt starkare. 

2015 har varit ett intensivt år för Bayn vad gäller 
produkt- och marknadsutveckling men också vad gäller 
organisatoriska förändringar vilka vi genomfört för att 
anpassa oss till marknadens behov av sockerreducer-
ing. Strategiska samarbeten med vår distributör och 
våra ingrediensleverantörer har stärkt marknadens 
förtroende för oss. Bayn har nu hittat sin position på 
marknaden som en tillförlitlig utvecklare av lösningar 
för sockerreducering vilket öppnat vägen för många 
nya kundprojekt. Vi märker att våra kundrelationer blir 
allt starkare och mer förtroliga vilket bäddar för en 
långsiktig hållbar tillväxt i vår kundportfölj. 

FLERA KONSUMENTPRODUKTER PÅ MARKNADEN 
Mer än 50 nya lösningar för sockerreducering utveck-
lades inom till exempel kategorierna choklad, marsi-
pan, glass och konfektyr och flertalet konsumentpro-
dukter nådde marknaden. Kundprojekt inom sensorik 
och utvärdering av naturliga sötningsmedel genom-
fördes med två världsledande chokladtillverkare. Vi har 
även haft en intensiv interaktion för sockerreducering 
och ersättning av kemiska ingredienser med ett flertal 
multinationella företag, där provprodukter tagits fram 
och förhandlingarna fortgår. 

PROVPRODUKTION PÅ INDUSTRIELL NIVÅ
Bayn gick från att vara ett forsknings- och utvecklings-
företag till ett marknadsdrivet företag med provpro-
duktion på industriell nivå. Allt fler och djupare kundre-
lationer har gett oss en mycket god bild av marknadens 
behov och vi är nu rustade att erbjuda vad marknaden 
verkligen behöver.

Intäkter  3.067 TSEK
Rörelseresultat  -5.161 TSEK
Årets resultat -5.128 TSEK
Resultat per aktie* -1.36 kr

*antalet aktier är beräknat på 3.788.916 st
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Att minska mängden socker i livsmedel och ersätta det 
med naturliga ingredienser 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.

Människor är idag mycket medvetna om vad de äter. Det 
finns en djup oro för att det man stoppar i sig innehåller 
för mycket socker. Det är ett faktum. Men låt oss inte 
glömma att vi alla har ett sötsug och uppskattar goda 
smaker. När man tar bort sockret måste de nya ingredi-
enserna smaka lika bra och bidra till samma aptitretande 
konsistens som produkter som är sötade med socker. 

Under året som gick har Bayns kreativa team utvecklat 
fler än 50 lösningar som testats i olika konsumentpaneler 
med stor framgång. Vi vet nu, med övertygelse, att våra 
lösningar för naturlig sockerreducering resulterar i pro-
dukter som konsumenterna älskar, både vad gäller smak 
och textur. De är dessutom mycket kalorifattiga. 

Sedan börsintroduktionen 2014 har vårt fokus legat på att 
skapa konkurrenskraftiga produkter och på att bygga ett 
nätverk av forskare, leverantörer och försäljningskanaler. 
Vi har gått från att vara ett litet utvecklingsföretag på lab-
oratorienivå till det vi nu är; ett etablerat och välrenom-
merat specialistföretag med provproduktion på industriell 
nivå. Nu står vi inför att växla upp från utvecklingsföretag 
till ett marknads- och säljbolag. 

Fram till idag har livsmedelsproducenter gått och väntat på 
att marknaden ska efterfråga sockerreducerade produkter. 
Nu har vi nått den brytpunkten. Konkurrensfördelarna 
kommer att bli stora för de producenter som blir de första 
att ställa om sina produktionskedjor. Det är här Bayn kom-
mer in. Våra lösningar står klara att implementeras! 

Fokus 2016 kommer att ligga på att sälja totallösningar för 
slutprodukter och vi är väl förberedda. Allt sedan börsin-
troduktionen 2014 har vi arbetat med att bygga vårt 
varumärke EUREBA®. Utöver den forskning och utveckling 
som är basen för vårt arbete har vi också lagt mycket 
resurser på att analysera livsstilstrender, vi har gjort oss 
en tillförlitlig bild av konkurrensen på marknaden för sock-

VD HAR ORDET

BAYN STÅR REDO ATT MÖTA 
MARKNADENS VÄXANDE BEHOV

Marknaden för hälsosamma produkter växer mycket snabbt och Bayn flyttade 
under året fokus från forskning & utveckling till marknad & försäljning. Vi har ut-
vecklats till ett välrenommerat specialistföretag och står redo att erbjuda livsme-
delsindustrin våra unika och attraktiva lösningar för sockerreducering under vårt 
varumärke EUREBA®.

erreducering och vi har identifierat den vida mängden 
potentiella kunder. 

Nu när vi flyttar fokus från forskning och utveckling till 
marknad och försäljning, är vårt övergripande mål att öka 
vår omsättning och att positionera oss på marknaden. 

Med hjälp av de lösningar som finns i vår produktportfölj, 
och som gör varumärket EUREBA® så unikt och attraktivt, 
har vi som målsättning att bli dryckes- och livsmedelsin-
dustrins viktigaste affärspartner. Vi lägger nu vår tid och 
våra resurser på att nå detta mål så att vi kan prestera 
optimalt för våra aktieägare och våra kunder.

Lucy Dahlgren, VD
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ETT KREATIVT INNOVATIONSFÖRETAG 
FÖR NATURLIGT SÖTADE PRODUKTER

DETTA ÄR BAYN

Bayn Europe är ett kunskaps- och innovationsinriktat företag som hjälper livsme-
delsindustrin i världen att hitta nya affärsmöjligheter och överträffa konkurrensen. 
Våra lösningar, baserade på sötningsmedel av naturligt ursprung, vetenskaplig 
forskning och kreativa recept, reducerar sockret i produkter och skapar nya, 
naturligt sötade produkter med färre kalorier.

Socker har i århundraden varit norm för god, 
söt smak. Idag finns många välsmakande al-
ternativ som kan anta utmaningen att ersätta 
socker i livsmedel. Ett viktigt uppdrag för oss 
är att hjälpa producenter att övervinna tekni-
ska och sensoriska hinder som kan dyka upp 
på vägen till lanseringen av mer hälsosamma 
produkter. Vår utmaning är att finna lösnin- 
gar och metoder för att ersätta socker utan 
att göra avkall på smak, konsistens eller 
kostnad. Vår filosofi är att förstå mark-
nadsbehoven och att överträffa kundernas 
förväntan.

JOBBAR NÄRA PRODUCENTERNA
Inom produktutveckling jobbar vi nära pro-
ducenterna för att skala upp våra lösningar 
och därmed göra produkter utan tillsatt soc-
ker mer tillgängliga på marknaden. Fokusom-
råden för nya innovationer är choklad, kon-
fektyr och dryck, där användningen av socker 
idag är hög, och intresset på marknaden 
stort. Genom att kombinera stevia som ka-
lorifritt, naturligt sötningsmedel med fibrer 
som bulkingrediens, i så stor utsträckning 
som möjligt, utvecklar vi hälsosammare 
livsmedel. Våra nya innovationer inom bland-
ningar med stevia, så kallade blends, gör 
också att möjligheterna att skräddarsy nya 
lösningar för att reducera socker ökar.

Sensorisk testpanel. Bayns forskning och ut-
veckling utgår ifrån resultaten från regelbund-
na sensoriska testpaneler sammansatta av en
mängd olika målgrupper och testprodukter.
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ATT MINSKA MÄNGDEN SOCKER I LIVSMEDEL 
OCH ERSÄTTA DET MED NATURLIGA INGREDI-
ENSER 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. 

DETTA ÄR BAYN

FOR A HEALTHIER WORLD
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DETTA ÄR BAYN
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ETT MÅNGKULTURELLT TEAM 
SOM ARBETAR MED STOR PASSION  

VÅRA RESURSER

Vi är ett litet men starkt och mångkulturellt team som med passion jobbar till-
sammans i den dynamiska marknaden för sockerreducering. Vår styrka är vår 
personals spetskompetens och stora branscherfarenhet i kombination med dess 
kreativitet och flexibilitet vilket tillsammans skapar grunden för Bayns högkvalita-
tiva produkter och våra nära kundrelationer.

Vi har sedan vi grundades knutit till oss framgångsrika, 
kreativa pionjärer och produktutvecklare i branschen för 
att minska socker i livsmedel och dryck för att bygga Bayn 
Europe. Deras uppdrag har sedan dag ett varit att minska 
andelen socker och samtidigt uppfylla konsumenternas 
förväntningar vad gäller smak och konsistens. 

Vår personal inom produktutveckling är högutbildade 
inom näringslära, bioteknik, sensorisk analys, livsme-
delsteknik, livsmedelssäkerhet och kontroll samt mat-
vetenskap, med erfarenheter från produktutveckling 
inom multinationella företag. För utveckling av vårt 
chokladsortiment har vi en medarbetare som doktorerat 

i ämnet och är ledande inom utveckling av sockerfria 
chokladprodukter. 

Vi är baserade i Sverige, med personal i Kina, Storbritan-
nien och Centraleuropa. Våra produktionspartners finns i 
Bulgarien, Finland och Belgien.

Vi är ett litet men starkt och mångkulturellt team som 
med passion jobbar tillsammans i den dynamiska mark-
naden för sockerreducering. Vår styrka är vår personals 
spetskompetens och stora branscherfarenhet i kombi-
nation med dess kreativitet och flexibilitet vilket tillsam-
mans skapar grunden för Bayns högkvalitativa produkter 
och våra nära kundrelationer.



Bayn Europe AB – Årsredovisning 2015
9

EUREBA – VÅRT VERKTYG 
FÖR ATT BYGGA EN HÄLSOSAMMARE VÄRLD   

VÅRA RESURSER

EUREBA® är en naturlig lösning för att reducera socker- och kalorihalten i produk-
ter utan att minska på den goda smaken och med bibehållen smakupplevelse. 
Vårt sortiment av EUREBA®-produkter innehåller både rena sötningsmedel, fär-
diga industriella blandningar och basprodukter samt avancerade kundanpassade 
lösningar som tas fram på begäran.  

EUREBA-PRODUKTER
Vårt EUREBA®-sortiment inkluderar följande kategorier:

EUREBA® Basic är en rad naturliga högintensiva sötnings-
medel (HIS) med noll kalorier. 

EUREBA® Blend är en 1:1 sockerersättning som ger 
konkurrenskraftiga fördelar för livsmedelsproducenter 
genom att undanröja osäkerheter vid utveckling av nya 
produkter. EUREBA® Blend bidrar till hög kvalitet på 
produkten samt förenklar produktionsprocessen och 
arbetsförloppet. EUREBA® Blend garanterar en optimerad 
smakprofil och konsistens och reducerar kostnaden för 
utveckling av nya produkter väsentligt.

EUREBA® Inclusion är industriellt producerade baspro-
dukter utan tillsatt socker, som kan användas av industrin 
för att ta fram sockerreducerade konsumentprodukter 
såsom choklad, mandelmassa och fruktberedning.

EUREBA® Solution är en skräddarsydd lösning för sock-
erreducering som är ett resultat av en direkt förfrågan 
från våra kunder. EUREBA® Solution möter kundens 
specifika krav och behov.

takk!® är industriellt producerade konsumentprodukter 
som kan säljas direkt eller via kunders egna varumärken.

PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING
Alla våra produkter produceras under OEM-modellen 
(Original Equipment Manufacturer), dvs genom kon- 
traktstillverkning, vilket ger oss flexibilitet och kontroll 
över risker och kostnader. 

Bayns ökade marknadsnärvaro och högre aktivitetsnivå, 
tack vare vårt eget utökade försäljningsteam och vårt 
samarbete med distributören Barentz, har lett till att 
försäljningen under 2015 utökats till 14 länder jämfört 
med 4 länder under 2014. Vi har egen säljpersonal i Skan-
dinavien, Centraleuropa samt Storbritannien. Samarbetet 
med R2 Group har legat på is på grund av Caldics förvärv 
av R2 Group. 

A natural solution for sugar and calorie reduction

EUREBA® används i produkter såsom sylt, glass, 
drycker, proteindrycker, konfektyr, choklad, såser, 
frukostflingor, marmelad och andra söta pålägg.



MARKNADEN



MÄNSKLIGHETEN ROPAR EFTER  
EN HÄLSOSAMMARE VÄRLD 

MARKNADEN

Den europeiska livsmedelsindustrin genomgår nu ett paradigmskifte. Livsmedels- 
producenter vet mycket väl att människor söker efter naturliga, hälsosamma pro-
dukter med ett lägre sockerinnehåll och ligger i startgroparna för att växla om 
sina produktionskedjor. Mitt i denna omvälvning står Bayn Europe, redo att möta 
producenternas och marknadens behov.  

Fetma och diabetes är ett växande hälsoproblem. Enligt 
WHO (World Health Organisation) är mer än 50 % av 
världens befolkning antingen överviktig eller sjukligt 
överviktig (beräknat utifrån BMI, Body Mass Index). Enligt 
International Diabetes Federation har 9 % av världens 
befolkning diabetes och procenttalet ökar. I Sverige är 
siffran 4,5 % enligt Nationella Diabetesregistret. Globalt 
har 80-90 % av diabetesdrabbade diabetes typ 2. 

Nya riktlinjer från WHO rekommenderar att vuxna och 
barn reducerar sitt dagliga intag av socker till mindre än 
10 % av totalt energiintag. En reduktion till 5 %, eller 25 g 
(6 teskedar) per dag skulle ge ännu fler hälsofördelar. 

SOCKRET MINDRE TONGIVANDE
Socker används fortfarande överallt inom den traditionel-
la livsmedelsindustrin. Dock skiftar nu konsumenternas 
beteende i en mer hälsomedveten riktning och industrin 
behöver följa med i den trenden. Branschanalytiker säger 
att den “positiva hälsoglorian” vad gäller choklad har 
hjälpt till att ge den en “guilt-free” image, vilket främjat 
chokladkonsumtionen. Tillväxten inom choklad- och kon-
fektyrindustrin kommer i framtiden att fortsätta drivas av 
denna hälsomedvetna marknadstrend, tillsammans med 
en stigande disponibel inkomst och en viss förändringar 
av människors upplevelse av god smak, där sockersmak-
en inte kommer att vara så extremt tongivande som den 
varit fram till idag. 

HÄLSOSAMMA LIVSMEDEL ÖKAR SNABBT
Enligt en nyligen utgiven marknadsrapport för Västeuro-
pa var försäljningsvärdet för livsmedel med en hälsosam 
profil  92 miljarder euro under 2015, en värdeökning på 
35 % under 10 år, och utsikterna för denna industrisektor 
är mycket goda. 

Sockerfria produkter är dock svåra att utveckla och kräver 
mycket forskning, både produktionsmässig och sensorisk. 
Alternativa sötningsmedel har inte sockrets fysiska at-
tribut, vad gäller smak, munkänsla och konsistens. För att 
ett alternativt sötningsmedel ska bli framgångsrikt måste 

det lyckas komma så nära sockrets kvaliteter som möjligt. 
Hos Bayn pågår en banbrytande forskning inom sock-
erreduceringslösningar som ligger mycket nära sockrets 
kvaliteter och med en smakprofil som visat sig mycket 
framgångsrik i sensoriska tester.

BAYNS FRAMTIDA UTVECKLING
Bayns mission är att leverera marknadsledande lösnin-
gar för sockerreducering som genererar inkomst och 
värdeökning för våra kunder samtidigt som de bidrar till 
en hälsosammare värld. Vi är övertygade om att våra 
lösningar för naturlig sockerreducering resulterar i pro-
dukter som konsumenterna älskar, både vad gäller smak 
och konsistens. De har också väldigt lågt kaloriinnehåll.

Den europeiska livsmedelsindustrin genomgår nu ett 
paradigmskifte, och mitt i denna omvälvning står Bayn 
Europe. Dryckes- och livsmedelsindustrin vet nu myc-
ket väl att människor söker efter naturliga, hälsosamma 
produkter med ett lägre sockerinnehåll. Vi arbetar med 
passion för att bli deras viktigaste affärspartner. Bayn står 
redo med kunskapen och verktygen som svarar på mänsk-
lighetens rop efter en hälsosammare värld.
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EKONOMISK REDOVISNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Bayn Europe AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer naturliga och kalorifria lösningar för socker- och kalorireduktion 
under varumärket EUREBA©.

Styrelsen och verkställande direktören för Bayn Europe AB (publ.) får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Förvaltningsberättelse

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
 f Bayn har genomgått en omorganisation från ett pro-

duktdrivet till ett marknadsdrivet företag. Omorganisa-
tionen har resulterat i en effektivare organisation och en 
mer kunddriven produktutveckling. 

 f Bayn genomförde presentationer och kundträffar vid 
flertalet stora utställningar och mässor i Europa, ofta 
tillsammans med vår distributionspartner Barentz.

 f En världsledande chokladtillverkare godkände Bayn 
som leverantör av innovativa lösningar för sockerreduc-
ering i choklad. Detta godkännande öppnar möjligheter 
för framtida leveranser.

 fMånga projekt har initierats tillsammans med  världs- 
omspännande företag och koncerner och förhandlingar 
pågår.

 f Bayn tecknade överenskommelser om kontrakts- 
tillverkning av EUREBA® Blends och av ytterligare ett 
antal färdiga EUREBA-produkter. Genom denna överens-
kommelse har Bayns EUREBA®-lösningar kunnat ta steget 
från laboratorieskala till industriell produktion.

 f Bayns marknads- och kommunikationsstrategi vidare- 
utvecklades för att tydligare positionera Bayn på mark-
naden. Med utgångspunkt i denna har diskussioner med 
vår distributionspartner Barentz initierats om ett mer 
proaktivt samarbete och en intensivare försäljning.

 f Bayn genomförde en förstudie på uppdrag av ett stort 
turkiskt företag för att se över möjligheterna att etablera 
steviaproduktion i landet. 

 f Under året har 1 627 640 kr aktiverats i personal- och 
omkostnader.

FRAMTIDA UTVECKLING
Under de gångna åren har Bayn utvecklat en bred 
basportfölj av unika och innovativa lösningar för socker- 
reducering. Inom EU har kvalitetssystem och regler för 
användningen av stevia etablerats. Mot denna bakgrund 
är nu Bayn redo att under detta och kommande år helt 
fokusera på försäljning och produktutveckling tillsam-
mans med våra kunder.

Inställningen till sockerreducering inom livsmedels-
branschen håller på att förändras och vi ser dagligen 
nya sockerreducerade produkter på marknaden. Den 
växande trenden har sin grund i en ökad medvetenhet 
hos konsumenterna kring sockrets negativa effekter samt 
riktlinjer från myndigheterna kring nödvändigheten av 
minskat sockerintag. Bayn har kunskaper och möjligheter 
att ta vara på de stora affärsmöjligheter som denna trend 
ger upphov till. Vi kommer under det kommande året 
inte enbart öka våra försäljningsaktiviteter men även 
själva utveckla och erbjuda fler EUREBA® totallösningar. 
Detta kommer att innebära ytterligare samarbeten med 
producerande bolag där vi tillsammans tar fram sockerre-
ducerade produkter färdiga för detaljhandeln. Så vill vi 
på Bayn förverkliga det som är vårt uppdrag: att leverera 
marknadsledande lösningar för sockerreduktion som 
skapar intäkter och värdetillväxt i en hälsosammare värld.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2015 2014 2013 2011/12 2010/11
Nettoomsättning 1 357 725 500 1 259 105
Resultat efter finansiella poster -5 128 -4 049 -2 081 -2 842 -2 095
Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg neg
Soliditet (%) 73 81 33 11 0

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kr):

ansamlad förlust -5 184 866
överkursfond 15 255 156
årets förlust -5 127 964

 4 942 326

disponeras så att i ny räkning överföres 4 942 326
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys 
med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

MSEK Not  2015 2014

Nettoomsättning    1 356 887 725 120  
Aktiverat arbete för egen räkning   1 627 640  1 133 216  
Övriga rörelseintäkter 1 82 522  129 196  

    3 067 049  1 987 532

Rörelsens kostnader       
Handelsvaror   -952 905  -858 155  
Övriga externa kostnader 2, 3 -2 342 342  -1 541 888  
Personalkostnader 4 -4 932 943  -3 490 891  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 5 0  -14 592  

    -8 228 190  -5 905 526  

Rörelseresultat   -5 161 141  -3 917 994  

Resultat från finansiella poster       
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 108 079  144  
Räntekostnader och liknande resultatposter   -74 902  -130 939  

    33 177  -130 795  
Resultat efter finansiella poster   -5 127 964  -4 048 789  

Resultat före skatt   -5 127 964  -4 048 789  
Skatt på årets resultat 7 0 0  

ÅRETS RESULTAT   -5 127 964  -4 048 789  

Flerårsöversikt

EKONOMISKT UTFALL
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MSEK  Not  2015-12-31  2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten
och liknande arbeten  8  5 511 060  3 883 420 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter  9  0  0

  5 511 060 3 883 420

Summa anläggningstillgångar   5 511 060  3 883 420

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter   573 688  34 233

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   48 225  4 615
Övriga fordringar   282 325  636 989 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   135 987 98 756 

  466 537  740 360

Kassa och bank   1 309 934  6 093 093

Summa omsättningstillgångar   2 350 159  6 867 686

SUMMA TILLGÅNGAR   7 861 219  10 751 106

Balansräkning

EKONOMISKT UTFALL
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MSEK  Not  2015-12-31  2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  10

Bundet eget kapital
Aktiekapital   833 562 737 343 
 
Fritt eget kapital
Överkursfond   15 255 156 13 164 594
Balanserad vinst eller förlust   -5 184 866  -1 136 077 

Årets resultat   -5 127 964  -4 048 789

  4 942 326  7 979 728

Summa eget kapital   5 775 888  8 717 071

Långfristiga skulder
Övriga skulder  11  637 499  885 416

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut   318 750  320 480
Leverantörsskulder   628 476  461 056 
Aktuella skatteskulder   63 860  33 652
Övriga skulder   122 360  170 212
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   314 386  163 219

Summa kortfristiga skulder   1 447 832  1 148 619

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   7 861 219   10 751 106
  

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar   1 900 000  1 900 000
  1 900 000  1 900 000
Övriga ställda panter och säkerheter
Pant i bankräkning   50 000  50 000
  50 000  50 000
Ansvarsförbindelser   Inga  Inga

Balansräkning

EKONOMISKT UTFALL
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MSEK Not  2015 2014
   
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster   -5 127 964  -4 048 789
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  12 11 452  21 439
Betald skatt   30 182  12 432

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital   -5 086 330  -4 006 070

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete   -539 455  -34 233
Förändring av kundfordringar   -43 610  -4 615
Förändring av kortfristiga fordringar   317 459  -573 111
Förändring av leverantörsskulder   167 420  397 467
Förändring av kortfristiga skulder   101 585  -398 436

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -5 082 931  -4 618 998

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -1 627 640  -1 133 216

Finansieringsverksamheten
Nyemission   2 186 780  11 820 605
Upptagna lån   -247 916  111 242

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1 938 864  11 931 847

Årets kassaflöde   -4 771 707  6 179 633
  
Likvida medel vid årets början   6 093 093  -79 694
Kursdifferens i likvida medel   -11 452  -6 847

Likvida medel vid årets slut   1 309 934  6 093 092
  

Kassaflödesanalys

EKONOMISKT UTFALL
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Tilläggsupplysningar

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisn-
ingslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon-
cernredovisning. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärden där inget annat anges.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats 
till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelsere-
sultatet. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Bedömningar och uppskattningar
Följande av styrelsens bedömningar har en 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 en 
vinst under kommande räkenskapsår varför ingen uppsk-
juten skattefordran har tagits upp. 

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget 
fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redo-
visar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om 
företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveran-
sen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten 
som intäkt 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 
anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det 
innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av 
en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång ak-
tiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 
2012:1 är uppfyllda.

Inga avskrivningar har gjorts ännu utan bolaget beräknar 
kunna påbörja detta under nästkommande år. 

Leasing
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det 

innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av 
en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång ak-
tiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 
2012:1 är uppfyllda.

Inga avskrivningar har gjorts ännu utan bolaget beräknar 
kunna påbörja detta under nästkommande år.

Skatt
Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas 
på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten 
skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader 
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, 
skulder och avsättningar.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, 
betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. 
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att 
betala ut en ersättning.

Statliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är 
rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas och 
företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade 
med bidraget. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod 
i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon-
cernredovisning.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäk-
ter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före 
extraordinära intäkter och kostnader.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget 
kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag 
för uppskjuten skatt).

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade  
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Noter

NOTER

Not 1: Offentliga bidrag   
  2015  2014

Tillväxtverket   82 522  122 926

Not 2: Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 270 700 kronor. Framtida leasingavgifter, för icke uppsägnings-
bara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
  2015  2014

Inom ett år, avser hyresavtal vilka indexuppräknas   67 500 90 000

Not 3: Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

  2015  2014

Allegretto Revision AB, Revisionsuppdrag   50 000  52 113

Not 4: Anställda och personalkostnader
  2015  2014

Medelantalet anställda
Kvinnor   3  2
Män   1 0

  6 3

Löner och andra ersättningar
Lucy Dahlgren, VD och styrelseledamot  542 902 561 016
Lennart Holmström, styrelseledamot  241 414 374 875
Elisabeth Bylund, styrelseledamot  0 30 000
Peter Werme, styrelseledamot och ordförande  109 200 30 000
Övriga anställda  1 899 075 1 110 105

  2 792 591 2 105 996

Sociala kostnader
Pensionskostnader, Lucy Dahlgren, VD och styrelseledamot  64 608 16 177 
Pensionskostnader för övriga anställda  162 535 71 145
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal  719 460 356 975
  946 603 444 297

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader  3 739 194 2 550 293

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen   33 %  50 %
Andel män i styrelsen   66 %  50 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare   50 %  50 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare   50 %  50 %

Not 5: Avskrivningar och nedskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar, Koncessioner: 20 %
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Not 6: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

  2015 2014

Övriga ränteintäkter   99  144 
Övrig finansiell intäkt från förfallna teckningsoptioner  107 980  0

  108 079 144

Not 7: Aktuell och uppskjuten skatt             
   2015  2014

 % Belopp % Belopp
Redovisat resultat före skatt   -5 127 964   -4 048 789
         
Skatt enligt gällande skattesats 22 1 128 152 22 890 734
Ej avdragsgilla kostnader   -12 140   -19 820
Ej skattepliktiga intäkter   22   32
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats   -1 116 034   -870 946
Redovisad effektiv skatt 0 0 0 0
         

Not 8: Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

  2015-12-31  2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden   3 883 420 2 750 204
Inköp   1 627 640 1 133 216
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   5 511 060 3 883 420

Utgående redovisat värde   3 883 420  2 750 204

Not 9: Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

  2015-12-31  2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden   109 439  109 439
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   109 439  109 439

Ingående avskrivningar   -109 439 -94 847
Årets avskrivningar   0 -14 592
Utgående ackumulerade avskrivningar   -109 439 -109 439

Utgående redovisat värde   0  0

Not 10: Förändring av eget kapital
Antal aktier: 3 788 916
 Aktie-  Överkurs-  Balanserat  Årets
 kapital  fond  resultat  resultat
Belopp vid årets ingång  737 343 13 164 594 -1 136 077 -4 048 789
Nyemission  96 218 2 090 561
Disposition enligt beslut av årets årsstämma   -4 048 789 4 048 789
Årets resultat     -5 127 964 

Belopp vid årets utgång  833 561 15 255 155 -5 184 866 -5 127 964

NOTER
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Not 11: Skulder till kreditinstitut
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.
  Lånebelopp Lånebelopp
  2015-12-31 2014-12-31

Långivare 
Almi Företagspartner   637 499 1 097 915

Kortfristig del av långfristig skuld   318 750 212 500

Not 12: Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
  2015-12-31  2014-12-31

Avskrivningar  0 14 592
Kursförluster  11 452 6 847

  11 452 21 439

Stockholm den 22 mars, 2016

Peter Werme Lennart Holmström Lucy Dahlgren

Ordförande Ledamot Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats, 

Allegretto Revisionsbyrå   

Anders Ericsson

Auktoriserad revisor

STYRELSENS UNDERSKRIFTER

Styrelsens underskrifter
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BAYNS STYRELSE

PETER WERME
STYRELSEORDFÖRANDE
Styrelsens ordförande och grundare av Första Entre-
prenörsfonden, som tidigt gick in i Bayn Europe AB 
genom sina fonder. Har 30 års erfarenhet av finans-
marknaden. Peter var med i det team som grun-
dade ABB Investment Management och ABB Fonder 
1986/87, där han arbetade under tio års tid. Peter 
har varit medgrundare och förvaltare av hedgefond-
er inom både SEB och Handelsbanken. Peter har en 
civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

LENNART HOLMSTRÖM
STYRELSELEDAMOT
Ledamot och medgrundare av Bayn Europe AB. 
Representerar PMU Projekt AB. Har 35 års gedigen 
erfarenhet från exekutiva befattningar inom bygg- 
och fastighetsområdet, bland annat från det inter-
nationella konsultbolaget Hifab och BPA. Lennart 
har arbetat inom steviområdet sedan 2008 och har 
tidigare varit VD för ett annat svenskt steviabolag.

LUCY DAHLGREN
VD
VD och medgrundare. Representerar Confundi  
Group AB. Har MBA utbildning inom Project  
Management från Henley Management College i  
England. Lucy har även arbetat vid IHM Business 
School med inriktning mot integration av olika affärs- 
kulturer. Hon har därefter innehaft positioner inom 
den internationella konsultfirman Hifab som projekt- 
ledare för bland annat styr ning av marknads- 
introduktion. Lucy har arbetat inom steviaområdet 
sedan 2007. 2009 utnämndes Lucy som “Ambassadör 
för kvinnors företagande” av Näringsdepartementet, 
utdelat av vice statsminister, tillika näringsminister 
Maud Olofsson. Lucy är ursprungligen från Kina.

STYRELSE
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