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PECKAS NATURODLINGAR I KORTHET
Peckas Naturodlingar är ett företag som med nya
metoder ska tillgodose den starkt växande marknaden för närodlade och hållbart odlade livsmedel.
Bolaget har utvecklat ett koncept för effektiv kretsloppsodling. Genom innovativa lösningar och ett stort
engagemang för natur och miljö visar Bolaget vägen
till framtidens mat. Peckas odlar regnbågslax och
tomater på ett hållbart sätt som sedan distribueras
till konsumenter i hela Sverige. I odlingsmetoden
används inga gifter och det resulterar inte i några
utsläpp. Peckas strategi är att erbjuda klimatsmart
och giftfri mat genom egen akvaponisk produktion
i Sverige samt att utveckla och sälja system för sin
odling till internationella aktörer. Bolaget har två
affärsområden: Peckas Naturodlingar och Peckas
Solutions.
• Peckas Naturodlingar bedriver egen odling av
tomater och regnbågslax baserad på sin egen
kunskap och teknologi.
• Peckas Solutions produktifierar odlingssystemet
för att sälja det på den internationella marknaden och därmed öppna upp för fler att odla enligt
samma metod. Det innefattar bland annat utveckling av ett styrsystem baserat på artificiell intelligens för akvaponisk odling i industriell skala för
att hjälpa intresserade internationella aktörer att
odla mat med den nya generationens akvaponik.

SÅ HÄR FUNGERAR KRETSLOPPSODLING
1. Odlingsanläggningen består av en fiskbassäng
och ett växthus.
2. Foder tillförs till fisken.
3. Det näringsrika vattnet från fisken leds
över till en grusbädd med tomatplantor.
4. Tomaterna tar upp näringen samtidigt som
bakterier i grusbädden renar vattnet.

OM KRETSLOPPSODLING
Fiskuppfödningen sker i en fiskbassäng och grönsaksodlingen sker på odlingsbäddar där vattnet
går runt i ett kretslopp i systemet. Det näringsrika
vattnet från fiskbassängen leds vidare till växtbädden
där växterna tar upp näring. Samtidigt renas vattnet från bakterier, och i nästa steg återförs vattnet
till fiskbassängen. Det sker inga som helst utsläpp.
Ytterst lite vatten och mikroämnen tillförs systemet. Den absolut största delen av näringen kommer
från fisken. Biobäddarna renar vattnet effektivt och
minskar risken för sjukdomar bland fiskarna i Peckas
Naturodlingars anläggning.

5. Det renade vattnet syresätts och återförs
till fisken.
6. Det sker inga som helst utsläpp av avlopps
vatten. Däremot dunstar en del samt att
växterna tar upp vatten. Totalt sett behöver
ytterst lite vatten tillföras systemet.
7. 1 kg fisk ger näring till 10 kg grönsaker.
(1 kg torrt fiskfoder ger 1 kg fisk och 10 kg
grönsaker).
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SAMMANFATTNING 2019
• Nettoomsättning för helåret 2019 uppgick till 8 438 KSEK (3 791 KSEK)
• Rörelseresultatet för helåret 2019 uppgick till -14 051 KSEK (-7 131 KSEK)
• Resultatet per aktie för helåret 2019 uppgick till -2,50 SEK (-1,79 SEK)

RESULTATKOMMENTAR 2019
2019 har präglats av stora och viktiga investeringar
i verksamheten samtidigt som försäljningen fortsatt
att öka. Vår utökade kapacitet, i och med färdigställandet av det tredje växthuset, har bidragit till ökade
kostnader, en högre energiförbrukning och mer
personal.

Det betyder att investeringarna som gjorts haft en
väsentlig påverkan på årets resultat. Investeringarna
kommer bidra till högre försäljning och en förbättrad
effektivitet under 2020.

OMSÄTTNING PER KVARTAL I MSEK
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VD HAR ORDET
År 2050 förväntas världens befolkning uppgå till 10 miljarder
människor och jag är fullt och fast övertygad om att framtidens livs
medelsproduktion måste förändras. I takt med att vi blir allt fler ökar
behovet av mat samtidigt som grunden för matproduktion – jordbruks
mark och vatten – inte ökar. Hur framtidens matproduktion kommer att
se ut är svårt att sia om, men ett är säkert och det är att vår innovativa
och banbrytande metod – kretsloppsodling – kommer att vinna mark
eftersom den är hållbar, ekologisk och lokal.

Inom dotterbolaget Peckas Solutions pågår vidareutveckling och förbättringar av vårt odlingssystem.
Systemet är hjärtat i vår verksamhet och innebär en
stor expansionspotential för Peckas. Därför känns
det mycket bra att vi ofta blir uppvaktade av utländska bolag som så snart det är möjligt vill köpa vårt
system.

Vår strategi är att erbjuda klimatsmart och giftfri mat
genom egen akvaponisk produktion i Sverige. Dessutom
ska vi utveckla och sälja våra odlingssystem till internationella aktörer. Hos oss står innovation högt på agendan
och det är en viktig anledning till att vi har kunnat utveckla vårt odlingssystem.
I vår kretsloppsodling sker fiskuppfödningen i en
fiskbassäng och grönsaksodlingen sker på odlingsbäddar där vattnet går runt i ett kretslopp i systemet. Det
näringsrika vattnet från fiskbassängen leds vidare till
växtbädden där växterna tar upp näring. Samtidigt renas
vattnet från bakterier, och i nästa steg återförs vattnet
till fiskbassängen. Det sker inga som helst utsläpp.
Ytterst lite vatten och mikroämnen tillförs systemet. Den
absolut största delen av näringen kommer från fisken.

På Peckas tar vi också stort ansvar för att bygga upp
ett mångkulturellt och bra team. Här finns människor
med bakgrund från olika länder och med olika religioner. Många har erfarenhet från grönsaksodling
i sina hemländer och de är väl förtrogna med rutinerna. Jag känner att teamet är väl sammansvetsat,
prestigelöst och gärna delar med sig av sin kunskap.
VIKTIG MILSTOLPE UPPNÅDD
I slutet av 2019 uppnådde vi en viktig milstolpe genom
att vi nu tillhandahåller 1 hektar kretsloppsodling. Nu
ligger mycket fokus på att nå full produktionskapacitet i det nya växthuset, vilket i snitt tar två år. Därtill
arbetar vi intensivt med att optimera och justera
odlingssystemet så att det kan säljas till andra marknader inom en relativt snar framtid.

SNABB EXPANSION
Vår odlingsverksamhet har expanderat kraftigt. I december 2019 stod vårt tredje växthus klart vilket innebär en
expansion om drygt 50 procent. I genomsnitt tar det två
år för ett växthus att nå full produktion och vi når då en
årlig produktionskapacitet om 500 ton tomater och 40
ton regnbågslax. När vår andra fiskodling färdigställs
under 2020 kommer kapaciteten vidare ökas från 40 till
60 ton regnbågslax. Det beräknas ge en omsättning om
cirka 35 Mkr på rullande 12 månader och innebär att vi
kan generera positivt kassaflöde under 2021. Förutom
tre växthus har vi även en fiskodling, en vertikalt integrerad kläckningsanläggning för vår fiskproduktion och
en automatiserad förpackningskedja som kommer att
installeras under andra kvartalet 2020.

Vi avslutade 2019 med 187 månatligt aktiva kunder.
Nettoomsättningen har mer än fördubblats på grund
av den ökade produktionskapaciteten, och uppgick till
8,44 MSEK under 2019. Övriga rörelseintäkter motsvarade 3,6 MSEK. En försening på två och en halv
månad i arbetet med att färdigställa vårt tredje växthus har gett upphov till ett extra plantbyte i det andra
växthuset, vilket har resulterat i en period på två
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VD HAR ORDET (Forts.)
månader utan någon skörd i just det andra växthuset.
Det har bidragit negativt till både vår försäljning och
våra kostnader under 2019. Kostnaderna för råvaror
och förnödenheter uppgick till 9,8 MSEK och har i första
hand påverkats av en 125 procent högre kapacitet
vad gäller vår tomatodling. Övriga externa kostnader
uppgick till 4,4 MSEK. Personalkostnader uppgick
till 10,8 MSEK eftersom vi rekryterar personal till nya
växthusanläggningar. Rörelseresultatet under 2019
uppgick till -14 MSEK och kassaflödet uppgick till
-1,3 MSEK.
Produktionen i både växthusen och fiskodlingen är
på god väg att nå full kapacitet och förväntas nå 100
procent år 2022. Under tiden som vår försäljning
ökar markant arbetar vi med optimeringsprojekt
och utvecklar mer skalbara lösningar vad gäller vår
internationella expansion där vi kan erbjuda vårt
odlingssystem på andra marknader.
HÅLLBARHET – EN RÖD TRÅD
Vårt engagemang för hållbarhet ligger till grund för
i stort sett alla beslut vi fattar. Vi har uppmärksammats och fått priser av samhället för vårt arbete och
under 2019 blev vi utsedda till Årets matproducent av
Hushållningssällskapet.
Under de senaste åren har vi nått viktiga milstolpar
och vi har nu tre växthus på plats. Coronaviruset är
en stor tragedi som drabbar många. En aspekt av
virusspridningen är att fokus alltmer hamnat på att vi
i Sverige ska ha en högre grad av självförsörjning när
det gäller livsmedel. Därför känns det bra att vi kan
bidra med sunda livsmedel som är lokalt odlade och
att vi ska erbjuda ett innovativt system till internationella aktörer.
Härnösand mars 2020

Elena Petukhovskaya
VD Peckas Naturodlingar
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
PECKAS NATURODLINGAR

FÖRSÄLJNING

Peckas Naturodlingar är världsledande inom akvaponisk odling i industriell skala med moderna växthus
som kombinerar hållbarhetsfilosofi och avancerad
teknik. Verksamheten består i att odla fisk och tomater – året om i en modern kretsloppsodling, där fisken
ger näring till växterna och där växterna renar vattnet.
Odlingsmetoden är väl utprovad av pionjären Per-Erik
“Pecka” Nygård i Härnösand, som har bedrivit kretsloppsodling i 20 års tid med gott resultat.

Sedan produktionsstarten i februari 2018 har Peckas
Naturodlingar ökat sin omsättning kraftigt i takt med
en allt högre efterfrågan. Enbart under 2019 ökade
omsättningen med 123 procent till 8,44 miljoner kronor
jämfört med 2018. Den utvecklingen speglar samhällsutvecklingen där allt fler efterfrågar hållbar, god och
hälsosam mat.
Produkterna levereras i plastfria förpackningar, vilket
uppskattas mycket av kunderna, och distribueras via de
största livsmedelskedjorna runt om i Sverige. Vidare
har Peckas Naturodlingar under året utökat sitt återförsäljarnätverk och är numera rikstäckande i och med
att Peckas produkter finns representerade på Lidl i hela
Sverige. Närvaron har dessutom utökats i Stockholm,
där Bolaget nu levererar till butiker som ICA, COOP
och premiumbutikerna Paradiset och Cajsa Warg, och
sedan december 2019 har Peckas Naturodlingar stärkt
sin position på västkusten.

Fiskuppfödningen sker i fisktankar och grönsaksodlingen sker på odlingsbäddar där vattnet går runt i
ett kretslopp i systemet. Det näringsrika vattnet från
fisktankarna leds vidare till växtbädden där växterna tar
upp näring. Samtidigt renas vattnet från bakterier, och
i nästa steg återförs vattnet till fisktankarna. Det sker
inga som helst utsläpp. Ytterst lite vatten och mikroämnen tillförs systemet. Den absolut största delen
av näringen kommer från fisken. Biobäddarna renar
vattnet effektivt från infektioner och minskar risken
för sjukdomar bland fiskarna i Peckas Naturodlingars
anläggning. resultat. Peckas odlar på ett hållbart sätt
där inga bekämpningsmedel eller andra gifter används,
heller inga utsläpp och inga onödiga transporter. Tomaterna från Peckas Naturodlingar är färska och närproducerade. Fiskfodret är bra för fisk och miljö. Peckas
Naturodlingar odlar ekologiska tomater och regnbåge
av högsta kvalitet sedan 2018.

Under året har Bolaget fått tillstånd att sälja fisk och inlett försäljning. Produktlinjen har även utökats med ett
flertal premiumprodukter så som rökt fisk och marmelad. Dessutom uppförde Bolaget ett eget kläckeri och
slakteri, vilket minskar risken att få in extern smitta och
dessutom säkerställs kontinuerlig tillgång på fiskyngel. Arbetet med att färdigställa den andra fiskodlingen
pågår och den förväntas stå klar under året.

KONKURRENS

Anläggningen i Härnösand i hjärtat av Höga Kusten,
är ett slutet kretslopp och består av tre växthus på
omkring 11 300 m2, en vertikalt integrerad fiskodlingsoch förädlingsanläggning, forsknings- och utvecklingsavdelning. I dagsläget arbetar Bolaget på att uppnå
full kapacitet vilket förväntas ske inom två år. Peckas
Naturodlingar är idag världens största kretsloppsodling
och Bolaget driver även dotterbolaget Peckas Solutions
som produktifierar odlingssystemet för att sälja det på
den internationella marknaden och därmed öppna upp
för fler att odla enligt samma metod. Det innefattar
bland annat utveckling av ett styrsystem baserat på
artificiell intelligens för akvaponisk odling i industriell
skala för att hjälpa intresserade internationella aktörer
att odla mat med den nya generationens akvaponik.

De flesta tomater som säljs kommer från Holland,
Spanien, Marocko med flera länder. Sommartid säljs svenska tomater, framför allt från odlingar i södra
Sverige. Genom att satsa på högkvalitativa tomater är
konkurrensen med de billigare importerade tomaterna
inte påtaglig. På den lokala marknaden kan det under
vissa tider finnas en viss konkurrens, men efterfrågan
på närodlat är större än utbudet och dessutom växande.
Vintertid ser Peckas Naturodlingar ut att bli en av få aktörer som kan leverera närodlade mogna tomater. När
det gäller fisk kommer den största konkurrensen från
havsodlad fisk, framför allt från Norge. Det kan dock
skönjas en global drivkraft i riktning mot att hellre köpa
fisk som odlats på land och som inte bidrar till övergödning av haven.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE (forts.)
MARKNADEN
Allt fler livsmedelsproducenter och butikskedjor utanför
Sverige planerar att bygga upp eller utöka produktion
av lokala produkter. Nya metoder och ny teknik är en av
förklaringarna till det ökande intresset. Efterfrågan på
ekologiska och närodlade produkter ökar alltså markant i hela värdekedjan. Grönsaksbristen i svenska och
nordiska butiker under vintern 2016/2017, på grund av
missväxt i södra Europa, har ytterligare ökat konsumenternas och butikskedjornas insikt om importberoendet.
Det politiska intresset för lokal matproduktion och självförsörjning ökar också. Den 7 februari 2017 presenterade
den svenska regeringen sin proposition för framtidens
livsmedelsproduktion. Planen fäster stor vikt vid att utveckla en innovations- och konkurrenskraftig produktion,
men också på stimulans av ekologisk produktion och
konsumtion.

Sverige kommer på första plats i EU när det gäller konsumtion av ekologiska livsmedel och är en föregångare
när det gäller att återvinna dryckesburkar och flaskor.
Dessutom får Sverige den största delen av sin el från förnybara källor. En studie framtagen av EU-kommissionen
visar att 40 procent av svenskarna hade köpt en ekomärkt
vara den senaste månaden, vilket är mer än genomsnittet
i Europa. I hela EU, och särskilt i Sverige, håller konsumentbeteendet på att gå över till mer hälsosam ekologisk
och hållbar mat, och närodlade produkter uppskattas allt
mer av dagens konsumenter. Konsumtionen av ekologiska livsmedel i Sverige har fyrdubblats de senaste 10
åren och trenden fortsätter. Det ser vi på Peckas också,
även om den lokala matproduktionen ännu är i sin linda.
Andelen lokalproducerade tomater är 13 procent i Sverige
mot 85 procent i Finland, vilket innebär stora möjligheter
för Peckas. Totalt såldes ekologiska livsmedel för 28,8
miljarder kronor 2018 (27,7 miljarder kronor 2017). Ekoandelen av den totala livsmedelsförsäljningen uppgick till 9,6
procent (ekoweb).

Den totala marknaden för tomater i Sverige uppgår i
dagsläget till drygt 100 000 ton per år. Mindre än 15 procent av de tomater som säljs i Sverige odlas här. Svenska
tomater odlas och säljs framför allt under sommarhalvåret. Övrig tid kommer tomaterna främst från Holland,
Spanien, Marocko med flera länder. Efterfrågan på
svenska tomater fortsätter att öka. 6 av 10 konsumenter
vill köpa svenska tomater under säsong. Det finns ett
glapp mellan utbudet i butik och efterfrågan, och en fantastisk potential för ökad försäljning, enligt Maria Forshufvud, vd, Svenskmärkning AB, i ett pressmeddelande.

Butikskedjorna lyfter allt mer fram den ekologiska maten
mot en mer medveten grupp konsumenter som gärna betalar för det. Kedjorna använder sig också mer och mer av
lokala råvaruproducenter i sina butiker. Konsumenterna
efterfrågar sina lokala producenter och gillar en historia
bakom den mat de köper. Konsumenterna är också mer
kvalitetsmedvetna. Framför allt är det fyra egenskaper
som förknippas med hög kvalité: ekologiskt, färskt, närproducerat och god smak.

Under 2017 uppgick försäljningen av fisk och skaldjur till
12,7 miljarder kronor, en ökning på 3,0 procent jämfört
med 2016. Mellan 2000 och 2017 har försäljningen ökat
med 72,5 procent. Totalt odlades 9 600 ton regnbåge i
Sverige 2018.

RESULTAT OCH PROGNOS PÅ FÖRSÄLJNING AV
EKOLOGISK MAT I SVERIGE
MDKR

När det gäller fisk finns stora problem globalt med traditionella fiskodlingar. Fodret som tillsätts bidrar till övergödning av haven och kemiska preparat tillsätts för att
hålla undan parasiter. Därför väljer allt fler konsumenter
bort odlad fisk. I ett test av oberoende Testfakta, som
publicerades i februari 2017, låg över hälften av laxproverna långt över gränsvärdena för bekämpningsmedlet
Etoxikin. Lägst halter hittar man i testets tre ekologiska laxprodukter. I ekologiskt foder är det förbjudet att
tillsätta Etoxikin. Det går med all tydlighet att se att de
globala trenderna mot urbana odlingssystem växer sig
allt starkare. Utvecklingen påskyndas av att produktionssystemen förbättras samtidigt som medvetenheten kring
hållbar produktion ökar. Det leder till en ökad efterfrågan
på i princip samtliga ekologiska och närodlade produkter.

48

45,7

43
38

37,7
33

31,7

28

25,7

23

21,5

18
13

8,1

11,2

8

ÅRTAL

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

Ekoweb gör bedömningen att försäljningen av ekologiska livsmedel
kommer att öka med två miljarder i snitt per år över en tioårsperiod,
från en försäljning på 21,5 miljarder kronor 2015 till 45,5 miljarder
2025. En fördubbling av marknaden.
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BOLAGSBESKRIVNING
FRAMTIDEN
Den primära målgruppen för Bolagets produkter är
den medvetna konsumenten som vill att tomater ska
smaka tomater och att fisk ska smaka fisk. Att odla
på ett resurseffektivt, klimatsmart och giftfritt sätt
uppskattas av konsumenterna och därmed även i en
allt större omfattning av handeln. Bolagets ambition
är att vara en ledande aktör inom hållbar livsmedelsproduktion och därmed även en aktiv part i den
stora och snabba omställningen som sker i branschen. Omställningen sker inte bara i Sverige, utan
även internationellt.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Peckas Naturodlingar är världsledande inom akvaponisk odling och består av tre växthus på omkring
11 300 kvadratmeter, en vertikalt integrerad fiskodlings- och förädlingsanläggning, forsknings- och utvecklingsavdelning. Peckas Naturodlingar är ett publikt bolag beläget i Höga Kusten och har över 3000
aktieägare och i dagsläget omkring 30 medarbetare.
Bolaget inledde produktion och försäljning av tomater under 2018 och har sedan dess ökat kapaciteten
med 150 procent, vilket stigit i takt med en ökande
efterfrågan på hållbart odlade livsmedel. I december
2019 färdigställde Peckas Naturodlingar sitt tredje
växthus och Bolaget beräknas nå full kapacitet 2022.
Idag levererar Peckas Naturodlingar sina produkter
till Sveriges ledande detaljhandelskedjor som ICA,
COOP och Lidl, samt till flera aktörer i hotell- och
restaurangbranschen.

Ett antal större intressenter inom livsmedelsproduktion i Norden, Europa och delar av Asien har
visat intresse för Bolagets utvecklade teknik. Peckas
Naturodlingar kommer att odla och leverera smakrika premiumtomater året runt. Bolaget har haft en
framgångsrik start i Härnösand där stort stöd och
genuin uppskattning för Bolagets tomater har visats.
Bolaget avser nu fortsätta att växa på den nationella marknaden under samma metodik. Närheten till
marknaden innebär också att miljöbelastningen på
grund av transporter minskar. Som ett led i arbetet
med att utveckla en produktion som är både effektiv
och miljömässigt hållbar utreds också möjligheterna
att använda koldioxid från deponigas vid anläggningen i Härnösand.

Bolagets strategi är att erbjuda klimatsmart och giftfri mat genom egen akvaponisk produktion i Sverige
samt att utveckla och sälja system för odling till
internationella aktörer. I samband med att Bolaget
bygger ut produktionen i Sverige så vidareutvecklas
och förbättras odlingssystemet. Odlingssystemet
är en långsiktig del av Bolagets affär och där har
Peckas Naturodlingar helt unik kunskap och erfarenhet som gör Bolaget mycket väl positionerat för
framtiden.

Bolagets expansionsstrategi är att bygga 10 hektar
akvaponiodlingar i Sverige med tomater och fisk.
Det motsvarar 5 procent av den svenska marknaden
för tomater. Målsättningen är att anläggningen i
Härnösand ska uppvisa ett positivt kassaflöde år
2021. Då avser Bolaget att starta produktion i Stockholmsområdet. På marknaderna utanför Sverige
kommer Peckas Naturodlingars strategi att skilja sig
från den svenska. För att möta den stora omställningen, som sker såväl i övriga Norden som i Europa
och även vissa delar av Asien, kommer Peckas Naturodlingar att verka som konsult och projektledare
och sälja sitt odlingssystem samt licensiera ut ett
egenutvecklat styrsystem som baserats på Bolagets
långa erfarenhet.

Bolaget har två affärsområden: Peckas Naturodlingar
och Peckas Solutions.
• Peckas Naturodlingar bedriver egen odling av
tomater och regnbågslax baserad på sin egen
kunskap och teknologi.
• Peckas Solutions produktifierar odlingssystemet
för att sälja det på den internationella marknaden
och därmed öppna upp för fler att odla enligt
samma metod.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET
FÖRSTA KVARTALET
PECKAS NATURODLINGARS TOMATER
LANSERAS I STOCKHOLM
 Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom
kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar
den 23 januari att bolaget ingått ett avtal med ICA
Kvantum i Liljeholmen i Stockholm och Paradiset,
Sveriges mest hälsosamma matvarukedja avseende
försäljning av bolagets kretsloppsodlade tomater.

PECKAS NATURODLINGAR GENOMFÖR RIKTAD
NYEMISSION UTAN RABATT
 Peckas Naturodlingar – marknadsledande inom
kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion – meddelar
den 28 mars att styrelsen beslutat att genomföra
en riktad emission om 5 Mkr till Sendelbach förvaltning AB, som ägs av Peter Sendelbach, för att
stärka bolagets rörelsekapital i pågående expansion.
Beslutet att göra en riktad emission kommer dels av
att styrelsen gjorde en bedömning att det var kostnadseffektivt med en riktad emission som kunde
genomföras utan rabatt, dels att styrelsen bedömer
att det är strategiskt viktigt för bolaget att få med
Peters nätverk.

PECKAS NATURODLINGAR BÖRJAR
SAMARBETA MED LIDL
 Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom
kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar
den 6 februari 2019 att bolaget ingått ett samarbete
med dagligvarukedjan Lidl avseende försäljning av
bolagets kretsloppsodlade tomater. Första leverans
till butiker sker den 6 februari 2019.

EUROPAS STÖRSTA KRETSLOPPSODLING
PÅ VÄG ATT BLI STÖRRE
 Styrelsen i Peckas Naturodlingar meddelar den
28 mars att man beslutat att lämna in bygglov för att
bygga ut anläggningen i Härnösand med ytterligare
50%, vilket motsvarar ca 4 000 m2. Beslutet togs och
lämnades in den 2019-03-28. Beslutet om utbyggnad
grundas på:
• Efterfrågan på tomater är mycket stor och bolaget
fortsätter att sälja allt de producerar samtidigt
som man får mer betalt än tidigare.
• Gussjö Fastigheter ABs äger grannfastigheten
har erbjudit sig att bygga fastigheten för att sedan
hyra ut den till Bolaget. Peckas fortsätter att växa
och ta allt fler marknadsandelar på en växande
marknad.
Bolaget har långsiktiga avtal med ledande marknadsaktörer som COOP, ICA och Lidl och kan
därigenom generera intäkter som möjliggör för
banker, finansinstitut och fastighetsbolag att stödja
utvecklingen.

REGION VÄSTERNORRLAND GER FÖRETAGSSTÖD PÅ
1,4 MILJONER KRONOR TILL PECKAS NATURODLINGAR
ABS DOTTERBOLAG PECKAS SOLUTIONS AB
 Den 1 mars beslutade Regionala utvecklingsutskottet att bevilja företagsstöd på 1,4 miljoner
kronor till Peckas Solutions AB i Härnösand. Peckas
Solutions AB ska utveckla ett automatiskt styrsystem
för akvaponi, som ska gynna utvecklingen av framtidens hållbara och långsiktiga odling.
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ANDRA KVARTALET
PECKAS NATURODLINGAR PÅBÖRJAR KLÄCKNINGS
PROCESSEN AV HÅLLBART ODLAD REGNBÅGE
 Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom
kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar
den 9 maj att bolaget har påbörjat kläckningsprocessen av hållbart odlad regnbåge i sin kretsloppsanläggning. Genom att sätta igång verksamheten
på kläckeriet har Peckas Naturodlingar skapat
synergier mellan bolagets verksamhetsområden och
stärkt aktiviteten på den nyanlagda anläggningen i
Härnösand.

PECKAS NATURODLINGAR ERHÅLLER GODKÄN
NANDE FRÅN LIVSMEDELSVERKET AVSEENDE
PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING AV FISK
 Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom
kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar
24 maj att bolaget har godkänts av Livsmedelsverket
för att påbörja försäljning av regnbåge. Regnbågen
kommer att säljas både fryst och färsk, där den
färska fisken levereras på is direkt till restauranger
och distributörer. Försäljning av fisk kommer på sikt
att kunna bidra med upp till 30 procent av bolagets
omsättning.

PECKAS NATURODLINGAR ERHÅLLER INVESTE
RINGSSTÖD FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN
 Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom
kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar 31 maj att bolaget erhåller investeringsstöd om
3,6 miljoner kronor från Energimyndigheten. Stödet
lämnas för genomförande av energieffektiviserande
projekt i befintligt växthus under perioden 2019-05-27
till 2020-04-30.
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TREDJE KVARTALET
PECKAS NATURODLINGAR ERHÅLLER
INVESTERINGSSTÖD FRÅN LÄNSSTYRELSEN
VÄSTERNORRLAND
 Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom
kretsloppsodlad livsmedelsproduktion – meddelar
4 september att bolaget erhåller företagsstöd om
upp till två miljoner kronor för investering i vattenbruk inom havs- och fiskeriprogrammet från Länsstyrelsen Västernorrland. Stödet avser en investering
i nybyggnation av en recirkulerande fiskodling inomhus utan utsläpp av näring.

PECKAS NATURODLINGAR MEDDELAR ATT
STYRELSEN HAR TAGIT BESLUT OM NYEMISSION
 Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom
kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion – meddelar 12 september att styrelsen har tagit beslut om
nyemission. Avsikten med emissionen är att säkerställa rörelsekapital fram till 2021 då bolaget räknar
med ett eget positivt kassaflöde samt för investeringar i energieffektivisering vilket delvis finansieras av
Energimyndigheten. Vidare ska investeringar göras
i en förpackningslinje samt i dotterbolaget Peckas
Solutions.
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FJÄRDE KVARTALET
PECKAS NATURODLINGARS FÖRETRÄDES
EMISSION TECKNADES TILL 232 PROCENT
 Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom
kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion – meddelar
17 oktober att företrädesemissionen, som avslutades
15 oktober, tecknades till totalt 34,18 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 232 procent. Bolaget
tillförs därmed 14,7 MSEK efter emissionskostnader
om cirka 0,5 MSEK.

TREDJE VÄXTHUSET KLART – 50 PROCENT HÖGRE
PRODUKTIONSKAPACITET
 Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom
kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion – meddelar den 18 december att bolaget har färdigställt
sin tredje växthusanläggning i Härnösand. Det tredje
växthuset innebär en utökning med 5 000 kvadratmeter och drygt 50 procent högre produktionskapacitet.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
PECKAS NATURODLINGARS VD AVGÅR OCH
EN NY VD REKRYTERAS
 Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB meddelar
30 januari 2020 att VD Elena Petukhovskaya avgår
på egen begäran. Arbetet med att rekrytera Elenas
efterträdare inleds omedelbart.

PECKAS NATURODLINGAR ERHÅLLER
FÖRETAGSSTÖD OM 3 MSEK FRÅN
LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND
 Peckas Naturodlingar AB – marknadsledande inom
kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar
7 februari 2020 att bolaget erhåller företagsstöd om
3 MSEK från Länsstyrelsen Västernorrland. Stödet
avser nybyggnation av ett akvaponiväxthus för odling
av tomater, det vill säga bolagets tredje växthus.

PECKAS NATURODLINGAR GENOMFÖR
FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 11,2 MSEK
 Peckas Naturodlingar AB - världsledande inom
kretsloppsodling (akvaponisk odling) – meddelar
31 januari 2020 att bolagets styrelse beslutat om att
genomföra en företrädesemission av aktier. Beslutet
sker med bemyndigande från årsstämma den 25 april
2019. Företrädesemissionen omfattar högst 1 177 333
B-aktier till teckningskursen 9,5 SEK. Fulltecknad
företrädesemission tillför bolaget cirka 11,2 MSEK
före emissionskostnader, varav 588 666,50 SEK avser
aktiekapitalökning. Teckningstid: 2020-02-17 - 202003-02.

PECKAS NATURODLINGARS FÖRETRÄDES
EMISSION TECKNADES TILL 106 PROCENT
 Peckas Naturodlingar AB meddelar 6 mars 2020
att företrädesemissionen, som avslutades 2 mars
2020, tecknades till totalt 11,9 MSEK, motsvarande
en teckningsgrad om 106,2 procent. Bolaget kommer
därmed att tillföras 10,7 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.

STYRELSEN FÖR PECKAS NATURODLINGAR AB
MEDDELAR 9 MARS 2020 ATT HUGO WIKSTRÖM,
MEDGRUNDARE OCH STYRELSELEDAMOT I PECKAS
NATURODLINGAR AB LÄMNAR STYRELSEN
 Hugo har haft delad uppfattning med övriga styrelsen
om bolagets fortsatta drift och han har nu följaktligen
på egen begäran beslutat lämna styrelsen med
omedelbar verkan. Styrelsen tackar Hugo för hans
engagemang under de gångna åren.

PECKAS NATURODLINGAR LANSERAR
EGENUTVECKLAD OCH PATENTSÖKT BIOBÄDD
 Peckas Naturodlingar AB meddelar 4 februari 2020
att bolaget förstärker sitt erbjudande i dotterbolaget
Peckas Solutions AB med en egenutvecklad och patentsökt biobädd, vilket är hjärtat i bolagets odlingssystem. Biobäddarna är modulärt uppbyggda vilket möjliggör för att snabbt kunna bygga stora odlingssystem på
flera hektar till en betydligt lägre kostnad än tidigare.
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STYRELSE

Johan Stenberg

Daniel Brännström

Hugo Wikström*

Johan Stenberg innehar följande värdepapper
utgivna av Bolaget:
A-aktier 130 000 B-aktier 230 067

Daniel Brännström innehar följande värdepapper
utgivna av Bolaget:
A-aktier 256 000 B-aktier 35 000

Hugo Wikström innehar följande värdepapper
utgivna av Bolaget:
A-aktier 306 000 B-aktier 34 400

Lars Göran Bäckvall

Elena Petukhovskaya

Ordförande, Härnösand
Född 1977
I styrelsen sedan 2015

Ledamot, Härnösand
Född 1946
I styrelsen sedan 2018

Lars Bäckvall innehar följande värdepapper utgivna
av Bolaget: A-aktier 315 000 B-aktier 705 350

Ledamot, Härnösand
Född 1970
I styrelsen sedan 2015

Ledamot, Härnösand
Född 1971
I Bolaget sedan 2015

Verkställande direktör tillika
styrelseledamot
Född 1978
I styrelsen sedan april 2018

Elena Petukhovskaya innehar följande värdepapper
utgivna av Bolaget: B-aktier 1 233 plus options
rätter vilket uppgår till max 50 000 st.

*Under första kvartalet 2020 har Hugo Wikström lämnat sitt styrelseuppdrag i Peckas Naturodlingar AB.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR
Elena Petukhovskaya

Mikael Granberg

Dumitru Mititelu

Daniel Brännström

Carina Åberg

Johan Lindström

Anna-Karin Amérus

Andrea Gambardella

Hanna Brännström

Marwan Samaan

Verkställande direktör

Konstruktion, etablering, system

Ekonomi

Försäljare

Försäljare

Marknadsföringschef

Fiskansvarig

Växthusansvarig
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AKTIEÄGARINFORMATION
AKTIEN
Den 19 maj 2017 noterades Peckas Naturodlingar AB
på NGM Nordic MTF som är ett värdepappersbolag
under Finansinspektionens tillsyn och bedriver en
handelsplattform som benämns MTF (Multilateral
Trading Facility). Den 31 december 2019 var 5 886 666
aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

AKTIEN – EGET KAPITAL
Resultat per aktie beräknas till -2,50 kr per aktie.
Inga konvertibler är utgivna. Antalet aktier uppgår till
5 886 666 st och aktiekapitalet till 2 943 KSEK. Bolaget
har cirka 3 140 antal aktieägare. Aktien är noterad på
NGM Nordic SME Sweden under kortnamnet PEKA B.
ISIN-kod SE0008588354

STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 2019-12-31
AKTIEÄGARE

A-AKTIER

B-AKTIER

RÖSTER

KAPITAL

Lars Göran Bäckvall (genom bolag)

315 000

705 350

25,79%

17,3%

Hugo Wikström och genom bolag

306 000

34 300

20,70%

5,8%

Daniel Brännström

256 000

35 000

17,36%

4,9%

Johan Stenberg och genom bolag

130 000

230 067

10,23%

6,1%

Peter Sendelbach (genom bolag)

175 379

1,17%

3,0%

Fastighets AB Ponord

165 802

1,11%

2,8%

3 533 768

23,64%

60,0%

4 879 666

100%

100%

Övriga
SUMMERING

1 007 000
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FINANSIELLA UPPGIFTER
INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR
Under året har investeringar gjorts i pågående nyanlägg
ningar och maskiner och inventarier med 17 946 KSEK
(19 790). Investeringarna inkluderar immateriella
anläggningstillgångar. Årets avskrivning uppgår till
-2 042 KSEK (-808).

INTÄKTER
Koncernen har under räkenskapsåret 2019 haft en
nettoomsättning på 8 438 (3 791) KSEK.
RESULTAT
Rörelseresultat för Koncernen uppgick för räkenskapsåret till -14 051 (-7 131) KSEK.
Resultat före skatt för 2019 uppgick till -14 699
(-7 414) KSEK.

MEDARBETARE
Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 29,5
(19) heltidsekvivalenter.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Årets kassaflöde var -1 339 KSEK (-1 857). Soliditeten
var 62 % (76%). Likviditeten var 6 716 KSEK (8 056).

AKTIEN – EGET KAPITAL
Resultat per aktie uppgick till -2,50 kr per aktie. Inga
konvertibler är utgivna. Antalet aktier uppgår till 5
886 666 st och aktiekapitalet till 2 943 KSEK. Bolaget
har cirka 3 140 antal aktieägare. Aktien är noterad på
NGM Nordic SME Sweden under kortnamnet PEKA B.
ISIN-kod SE0008588354

LÅN OCH BIDRAG
Skulder till kreditinstitut uppgår totalt till 16 757 KSEK
varav 2 282 KSEK redovisas som kortfristiga skulder
till kreditinstitut.
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
För året uppgår övriga rörelseintäkter till 3 593
KSEK, vilket i huvudsak avser erhållna bidrag för
personal samt beräknad återbetalning av energiskatt.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålls den 23 april 2020 i Härnösand.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Kvartalsrapport Q1 2020 den 8:e maj 2020.

Länsstyrelsen Västernorrland har beviljat företagsstöd om upp till 2 mkr. Syftet med investeringsstödet
är att bidra till investeringar i vattenbruk inom havsoch fiskeriprogrammet. Stödet avser en investering i
nybyggnation av en recirkulerande fiskodling inomhus utan utsläpp av näring.
Under året har även Region Västernorrland beviljat
företagsstöd om 1,4 mkr för utveckling av ett akvaponiskt styrsystem och Energimyndigheten har beviljat
3,6 mkr för energieffektiviserande projekt i befintligt
växthus.
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FLERÅRSÖVERSIKT

FLERÅRSÖVERSIKT - KONCERNEN

2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Soliditet (%)
Likviditet (tkr)

FLERÅRSÖVERSIKT - MODERBOLAGET

8 438

3 791

0

0

-14 700

-7 415

-7 803

-1 358

62

76

68

98

6 717

8 056

9 914

4 643

2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning (tkr)						
Resultat efter finansiella poster (tkr)

8 438

3 791

0

0

-14 685

-7 409

-7 803

-1 358

Soliditet (%)						

62

76

68

98

Likviditet (tkr)						

6 569

7 956

9 864

4 643

RESULTATDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Överkursfond

53 247 665

Balanserat resultat

-270 984

Årets resultat

-14 684 769

Summa

38 291 912

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

38 291 912

Summa

38 291 912
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FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL

MODERBOLAGET FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL 2019-01-01 – 2019-12-31
Ingående balanser
Nyemission

Aktiekapital

Pågående
nyemission

Fond för utveck
lingsutgifter Överkursfond

2 075 000

185 273

868 333

42 799 798

Balanserat
resultat

Totalt

-7 408 662

-185 273

37 466 136

17 856 529

Avsättning till utvecklingsfond

18 724 862

85 711

Disp av föregående års resultat

-85 711
-7 408 662

7 408 662

53 247 665

-14 684 769

Årets resultat
Belopp vid periodens utgång

Årets
resultat

-14 684 769

-14 684 769
2 943 333

0

270 984

KONCERNEN
Belopp vid årets ingång

-270 984

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet kapital

Annat eget kapital
inkl. årets res.

2 075 000

42 799 798

-7 414 830

Balanseras i ny räkning

0
0
41 506 229

Minoritetsintresse

7 414 830

Nyemission
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
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868 333

17 856 529

0

0

-7 414 830

-14 699 506

2 943 333

53 241 497

-14 699 506

0
0
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OSÄKERHET OCH RISKER
BEROENDE AV NYCKELPERSONER
Verksamheten är beroende av förmågan att rekrytera,
utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Det
föreligger alltid risk att Bolaget inte kan erbjuda alla
nyckelpersoner tillfredställande villkor gentemot den
konkurrens som finns från andra bolag i branschen
eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar
eller inte kan anställas i Bolaget får det negativ inverkan
på verksamheten.

För varje månad ökar biobäddarnas mognad och
förmåga att bryta ned främmande organismer och
bakterier. Det samma gäller för fisken som växer sig
starkare. Risken att fiskodlingen drabbas av förhöjd
dödlighet är alltså större under det första produktionsåret än i ett senare skede. Vid utbrott av sjukdom
vidtas direkta åtgärder, som ökad salthalt i vattnet,
förändring av födointag och reducering av stressmoment. Ändå finns risken att en del av fiskbeståndet går
förlorat under det första produktionsåret. Liksom alla
verksamheter inom jordbruk och odling är produktionen i växthuset beroende av goda arbetsrutiner. Felaktig temperatur eller brister i hanteringen av plantor
kan tillfälligt minska skörden väsentligt. En annan
riskfaktor är energikostnaden. Kostnaden för
el och värme är idag växthusets största utgift. Förändringar av energipriset eller en extrem kall vinter kan
leda till ökade kostnader. Bolagets leveranser måste
utföras under speciella temperaturkrav, från 13 till 24 ° C.
Alla risker som är kopplade till felaktiga leveransförhållanden kommer att leda till skadade produkter och
förluster.

Förmåga att hantera tillväxt i takt med att organisationen växer behöver effektiva planerings- och
ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas
med att hantera en snabb tillväxttakt föreligger risk
att det medför negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten.
PRODUKTION OCH LEVERANS
Peckas kretsloppsodling för hållbar produktion av
fisk och tomater har för första gången skalats upp
och uppnått industriella volymer. Trots framgångar
i produktion och försäljning är växthuset i Härnösand fortfarande ett pilotprojekt som utvecklas med
sina erfarenheter. Risken för att drabbas av brister i
produktionen är som störst under den första tiden då
biobäddarna fortfarande utvecklar sin bakteriekultur.
Under de första månaderna är dessutom odlingsfisken ung med låg immunitet mot olika sjukdomar.
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KONKURRENS
Peckas agerar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Det kommer alltid att föreligga risk att en ökad
konkurrens från marknadsaktörer med i många
fall betydligt större finansiella resurser kan leda till
minskade tillväxtmöjligheter eller att Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt. Det finns
flera mindre aktörer inom akvaponi som utvecklar
sin kunskap. En risk är att dessa små aktörer lyckas
skala upp sin produktion till industriell storlek.

ÄGARE MED STORT INFLYTANDE
En koncentration av företagskontrollen kan vara till
nackdel för andra aktieägare som har andra intressen
än majoritetsägarna. Ägarstrukturen kan komma att
förändras över tiden. Det kan inte uteslutas att nuvarande sammansättning av dominerande ägare kommer att förändras över tiden, varvid risk föreligger att
Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att avvika
från den som idag utstakats av Bolagets styrelse.
Det tredje växthuset färdigställdes i december 2019.
Växthuset byggdes av ett externt företag som ägs av
flera storägare till Peckas Naturodlingar. Risk föreligger därmed att företaget säljer växthuset till en tredje
part. Peckas har dock förköpsrätt avseende växthuset.
Peckas Naturodlingar bygger även sitt andra fiskhus
vilket kommer att färdigställas under våren 2020.

INTJÄNINGSFÖRMÅGA OCH FRAMTIDA
KAPITALBEHOV
Det föreligger risk att Bolaget under kortare eller
längre perioder inte kommer att generera tillräckliga
medel för att finansiera den fortsatta verksamheten.
Det föreligger risk att Bolaget inte kommer att kunna erhålla erforderlig finansiering eller att sådan
finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare,
fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla
ytterligare finansiering vid viss tidpunkt innebär risk
att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta
verksamheter.

OSÄKERHET PÅ GRUND AV COVID-19
Vid en bredare spridning av coronaviruset i Sverige
föreligger risk för mer drastiska åtgärder i det svenska
samhället. Om samhället stänger ner kommer logistiska flöden och Bolagets verksamhet oundvikligen att
påverkas, precis som resten av samhället.
Som en följd av marknadsläget har Bolaget sett en
minskad efterfrågan från hotell- och restaurangbranschen, vilket dock vägs upp av en högre efterfrågan
inom detaljhandeln. Sverige är ett importberoende
land även inom livsmedel, och som en lokal producent av grönsaker och fisk kan Peckas Naturodlingar
bidra till livsmedelsförsörjningen även om det är i en
liten skala. Vidare föreligger risk att medarbetare på
Peckas Naturodlingar kan drabbas av sjukdom, vilket
kan medföra en påverkan på Bolaget.

OSÄKERHET RÖRANDE DEN FRAMTIDA MARK
NADSUTVECKLINGEN
Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksamt
på en marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt
och goda intjäningsmöjligheter under de kommande
åren. Det kan dock inte uteslutas att marknaderna
utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund
av förändrade makroekonomiska faktorer, energipriser,
teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer. Sådana händelser medför
risker för negativ påverkan på Bolagets lönsamhet och
ekonomiska ställning.

Bolaget har väl utformade rutiner som inkluderar
desinfektion, anpassade arbetskläder och sanitära
åtgärder. För att minska risken för smittspridning
utifrån har Bolaget stoppat alla affärsresor för med
arbetare och stärkt de redan välutformade hygien
rutinerna. Bolaget har även vidtagit åtgärder och
stängt lokalerna för besökare och skjutit på de planerade öppet hus-tillställningarna.

PRODUKTION AV LIVSMEDEL
Livsmedelsproduktion är omgärdat av särskilda
lagar, regelverk och tillståndsplikter. Vidare kan
förväntade odlingsresultat slå fel med avseende på
såväl kvalitet som kvantitet. Det föreligger således
risker att Bolagets omsättning och resultat kan
påverkas av såväl legala som biologiska hinder.
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RESULTATRÄKNING

Koncernen

Not

Moderbolaget

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

8 438 162

3 791 141

8 438 162

3 791 141

1,2, 3
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader

913 264

252 553

85 711

185 273

3 592 875

4 601 450

3 936 489

4 601 450

12 944 301

8 645 144

12 460 362

8 577 864

-9 764 441

-4 851 092

-10 097 916

-4 850 684

4

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

5

-4 348 354

-3 085 771

-3 516 204

-3 012 731

Personalkostnader

6

-10 835 061

-6 993 536

-10 835 061

-6 993 536

-2 041 892

-808 178

-2 041 892

-808 178

-5 568

-38 000

-5 568

-38 000

Summa rörelsekostnader

-26 995 316

-15 776 577

Rörelseresultat

-14 051 015

-7 131 433

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

-26 496 641 -15 703 129
-14 036 279

-7 125 265

3 687

16 758

3 687

16 758

Räntekostnader och liknande resultatposter

-652 178

-300 155

-652 177

-300 155

Summa finansiella poster

-648 491

-283 397

-648 490

-283 397

Resultat efter finansiella poster

-14 699 506

-7 414 830

-14 684 769

-7 408 662

Resultat före skatt

-14 699 506

-7 414 830

-14 684 769

-7 408 662

Årets resultat

-14 699 506

-7 414 830

-14 684 769

-7 408 662
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BALANSRÄKNING

Koncernen

Moderbolaget

Not

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

7

1 031 077

252 553

270 984

185 273

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

8

136 463

0

136 463

0

1 167 540

252 553

407 447

185 273

9

33 971 503

34 179 286

31 571 503

31 779 286

10

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

3 410 557

2 084 130

3 410 557

2 084 130

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

14 073 491

202 772

14 073 491

202 772

Summa materiella anläggningstillgångar

51 455 551

36 466 188

49 055 551

34 066 188

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

11

0

0

2 340 000

2 340 000

Fordringar hos koncernföretag

12

0

0

1 030 742

165 575

3 370 742

2 505 575

52 623 091

36 718 741

52 833 740

36 757 036

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

1 450 959

659 193

1 450 959

659 193

Summa varulager m.m.

1 450 959

659 193

1 450 959

659 193

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

2 042 801

412 141

2 042 801

412 141

Övriga fordringar

2 661 479

2 598 037

2 560 128

2 598 037

0

115 949

0

115 949

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

1 920 707

913 626

1 920 707

913 626

Summa kortfristiga fordringar

6 624 987

4 039 753

6 523 636

4 039 753

Kassa och bank
Kassa och bank

6 716 576

8 056 026

6 569 328

7 956 026

Summa kassa och bank

6 716 576

8 056 026

6 569 328

7 956 026

Summa omsättningstillgångar

14 792 522

12 754 972

14 543 923

12 654 972

SUMMA TILLGÅNGAR

67 415 613

49 473 713

67 377 663

49 412 008

23

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

BALANSRÄKNING

Koncernen

Not

Moderbolaget

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2 943 333

2 075 000

2 943 333

2 075 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

13

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital

2 943 333

2 075 000

53 241 497

42 799 798

-14 699 506

-7 414 830

270 984

185 273

3 214 317

2 260 273

53 247 665

42 799 798

Fritt eget kapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

-270 984

-185 273

-14 684 769

-7 408 662

Summa fritt eget kapital

38 541 991

35 384 968

38 291 912

35 205 863

Summa eget kapital

41 485 324

37 459 968

41 506 229

37 466 136

14 475 365

5 775 000

14 475 365

5 775 000

56 000

56 000

56 000

56 000

14 531 365

5 831 000

14 531 365

5 831 000

Övriga skulder till kreditinstitut

2 281 835

1 225 000

2 281 835

1 225 000

Leverantörsskulder

4 855 479

2 390 362

4 843 617

2 347 802

Långfristiga skulder

14

Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Skatteskulder

97 426

69 449

96 366

68 389

Övriga skulder

1 655 618

384 172

1 655 624

359 919

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 508 566

2 113 762

2 462 627

2 113 762

Summa kortfristiga skulder

15

11 398 924

6 182 745

11 340 069

6 114 872

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

67 415 613

49 473 713

67 377 663

49 412 008
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KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen

Moderbolaget

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

-14 699 506

-7 414 830

-14 684 769

-7 408 662

2 041 892

808 178

2 041 892

808 178

27 977

-78 589

27 977

-78 589

-12 629 637

-6 685 241

-12 614 900

-6 679 073

-791 766

-213 741

-791 766

-213 741

-2 585 235

-2 433 497

-2 483 884

-2 433 497

4 131 367

2 201 120

4 140 385

2 133 246

-11 875 271

-7 131 359

-11 750 165

-7 193 065

-17 031 254

-19 537 530

-914 987

-252 553

-222 174

-185 273

0

0

-865 167

-55 575

-17 946 241

-19 790 083

Nyemission

18 724 862

25 007 889

18 724 862

25 007 889

Upptagna lån

11 500 000

0

11 500 000

0

Amortering av lån

-1 742 800

0

-1 742 800

0

Teckningsoptioner

0

56 000

0

56 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

28 482 062

25 063 889

28 482 062

25 063 889

Årets kassaflöde

-1 339 450

-1 857 553

-1 386 698

-1 907 554

Likvida medel vid årets början

8 056 026

9 913 580

7 956 026

9 863 580

Likvida medel vid årets slut

6 716 576

8 056 027

6 569 328

7 956 026

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Avskrivningar och nedskrivningar
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella
Förvärv av finansiella
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-17 031 254 -19 537 530

-18 118 595 -19 778 378

Finansieringsverksamheten
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NOTER
NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt med Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Offentliga bidrag
Bidrag 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. Bidrag avsedda att täcka investeringar
i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas anskaffningsvärden och
därmed det avskrivningsbara beloppet.

Ändrade redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med
föregående år.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden
från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner
som är förknippade med äganderätten. Finansiella
skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och
har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
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 tillgodogöra bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Andelar i dotterbolag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts
för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de
uppkommer.

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod: Koncernredovisningen har
upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att
förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt
upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens
anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av
de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Leasing
Företaget redovisar samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess
anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde
på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses
varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden
innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Transaktioner mellan koncernföretag: Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner
mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster
elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett
nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har
eliminerats i koncernresultaträkningen. I dotterbolagen finns inga anställda.

Skatter, inklusive uppskjuten skatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som gäller på balansdagen.
Bolaget har på balansdagen ett skattemässigt underskott på 35 294 tkr. Bolaget redovisar ett negativt
resultat och någon uppskjuten skattefordran på
underskottet redovisas inte.
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NOTER
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det
innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet
av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens
beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningar att
kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar och bedömningar som kan leda till risk för justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst
värderingar av balanserade utvecklingskostnader
samt bedömning av nyttjandeperioder för olika komponenter och värdering av materiella anläggningstillgångar.

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 avskrivningsprocent tillämpas:
Byggnader
Inventarier, verktyg och installationer

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader,
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men
före bokslutsdispositioner och skatter.

3.33 - 10 %
5 - 20 %

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på
komponenter när komponenterna är betydande och
när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång
byts ut, utrangeras eventuella kvarvarande del av
den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande
reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

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

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda utförs av lön, sociala
avgifter, semesterlön, betald sjukfrånvaro, sjukvård
och avtalsenliga försäkringskostnader. Ersättningar
redovisas som en kostnad och en skuld då det finns
legal förpliktelse eller informell förpliktelse att betala
ut ersättning.
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NOTER

NOT 2. STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Koncernen

Moderbolaget

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Företagsinteckningar

14 500 000

4 000 000

14 500 000

4 000 000

Summa ställda säkerheter

14 500 000

4 000 000

14 500 000

4 000 000

STÄLLDA SÄKERHETER		
Anläggningstillgångar

NOT 3. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Se stycke i förvaltningsberättelse

NOT 4. INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
Moderbolaget
2019-01-01
- 2019-12-31

2018-01-01
- 2018-12-31

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen (%)

0

0

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen (%)

0

0

NOT 5. LEASINGAVTAL - LEASETAGARE
Koncernen

Moderbolaget

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

86 873

85 821

86 873

85 821

2018-01-01
- 2018-12-31

2019-01-01
- 2019-12-31

Operationell leasing
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som
operationella leasingavtal: Leasing avser bolagets transportbilar.

NOT 6. ANSTÄLLDA
Koncernen
2019-01-01
- 2019-12-31

Kvinnor

Moderbolaget
2018-01-01
- 2018-12-31

6

4

6

4

Män

25

15

25

15

Medelantalet anställda

31

19

31

19

Hugo Wikström (VD fram tom april 2018)

114 720

107 865

114 720

107 865

Daniel Brännström

404 000

396 000

404 000

396 000

78 000

108 780

78 000

109 780

693 581

450 000

693 581

450 000

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör

Johan Stenberg
Elena Petukhovskaya
Övriga anställda

28

8 731 928

4 518 691

8 731 928

4 518 691

9 908 359

5 737 471

9 908 359

5 737 471
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NOTER

Koncernen

Moderbolaget

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

114 720

107 865

114 720

107 865

Pensionskostnader för övriga anställda

163 008

116 573

163 008

116 573

2 907 033

1 716 571

2 907 033

1 716 571

3 184 761

1 941 009

3 184 761

1 941 009

Pensions- och övriga sociala kostnader

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal

Del av personalkostnaderna har balanserat eftersom byggpersonal varit anställda under uppbyggnaden av tredje växthuset.
Koncernen

Moderbolaget

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Andel kvinnor i styrelsen

20

20

20

20

Andel män i styrelsen

80

80

80

80

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

50

50

50

50

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

50

50

50

50

Könsfördelning bland ledande befattningshavare (%)

Uppgifterna avser förhållandet på respektive balansdag.
Närståendetransaktioner
Bolagets tredje växthus har byggts i samarbete med Gussjö Fastigheter AB, vilket meddelats genom ett pressmeddelande 2019-03-28.
I Gussjö Fastigheter AB är ordförande för Peckas Naturodlingar AB, Johan Stenberg och styrelseledamot Lars Göran Bäckvall ägare.
Gussjö Fastigheter AB har byggt växthuset men Peckas Naturodlingar har fyllt det med innehåll för att kunna driva verksamheten.
Nattviken Invest AB, som ägs av Hugo Wikström, har fakturerat både Peckas Naturodlingar och Peckas Solutions för sin nedlagda tid i
verksamheten. Under år 2019 har ersättningen uppgått till 456 500kr.

NOT 7. BALANSERADE UTGIFTER FÖR FORSKNINGS- OCH
UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN
Koncernen
2019-12-31

Moderbolaget

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden

252 553

0

185 273

0

Årets anskaffningar

778 524

252 553

85 711

185 273

1 031 077

252 553

270 984

185 273

1 031 077

252 553

270 984

185 273

2018-12-31

2019-12-31

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

NOT 8. KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN
SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER
Koncernen
2019-12-31

Moderbolaget
2018-12-31

Årets anskaffningar

136 463

0

136 463

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

136 463

0

136 463

0

136 463

0

136 463

0

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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NOT 9. BYGGNADER OCH MARK
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden

Moderbolaget

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

35 115 653

17 429 643

32 715 653

15 029 643

Årets anskaffningar inklusive pågående nyanläggningar

15 346 664

17 686 010

15 346 664

17 686 010

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

50 462 317

35 115 653

48 062 317

32 715 653

Ingående avskrivningar

-733 595

-57 240

-733 595

-57 240

Årets avskrivningar

-1 683 728

-676 355

-1 683 728

-676 355

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 417 323

-733 595

-2 417 323

-733 595

Utgående redovisat värde

48 044 994

34 382 058

45 644 994

31 982 058

NOT 10. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Koncernen
2019-12-31

Moderbolaget

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden

2 235 074

383 554

2 235 074

383 554

Årets anskaffningar

1 684 592

1 851 521

1 684 592

1 851 521

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 919 666

2 235 075

3 919 666

2 235 075

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-150 945

-19 122

-150 945

-19 122

358 164

-131 823

-358 164

-131 823

-509 109

-150 945

-509 109

-150 945

3 410 557

2 084 130

3 410 557

2 084 130

NOT 11. ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden

2019-12-31

2018-12-31

2 340 000

2 290 000

Årets anskaffningar

50 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Namn

2 340 000

2 340 000

Kapital- andel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

Peckas Naturodlingar Fastigheter AB

100%

100%

50 000

2 290 000

Peckas Solutions AB

100%

100%

50 000

SUMMA

50 000
2 340 000

NOT 12. FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG
Koncernen
2019-12-31

Moderbolaget

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden

165 575

160 000

Tillkommande fordringar

865 167

5 575

1 030 742

165 575

1 030 742

165 575

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

0
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NOT 13. DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST OCH ANTAL AKTIER
I enlighet med förvaltningsberättelsen föreslås resultatet disponeras enligt nedan.
Överkursfond

53 247 665

Balanserat resultat

-270 984

Årets resultat

-14 684 769
38 291 912

disponeras så att

38 291 912

i ny räkning överföres

33 971 503

Antal aktier

2019-12-31

2018-12-31

Kvotvärde

A aktier med röstvärde 10

1 007 000

1 007 000

0,5

B aktier med röstvärde 1

4 879 666

3 143 000

0,5

5 886 666

4 150 000

NOT 14. FÖRFALLOTID SKULDER
Koncernen
2019-12-31

Moderbolaget

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Belopp som förfaller senare än fem år efter balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut

1 658 317

175 000

1 658 317

175 000

Summa

1 658 317

175 000

1 658 317

175 000

2018-12-31

2019-12-31

Koncernen
2019-12-31

Moderbolaget
2018-12-31

Långivare
Nordea

2 775 000

0

2 775 000

0

Norrlandsfonden

8 507 200

3 500 000

8 507 200

3 500 000

Almi Företagspartner

5 475 000

3 500 000

5 475 000

3 500 000

16 757 200

7 000 000

16 757 200

7 000 000

2 281 835

1 225 000

2 281 835

1 225 000

Kortfristig del

NOT 15. UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen
2019-12-31

Övriga upplupna kostnader

31

2018-12-31

Moderbolaget
2019-12-31

2018-12-31

2 508 566

2 113 762

2 462 627

2 113 762

2 508 566

2 113 762

2 462 627

2 113 762

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

UNDERSKRIFTER

32

33

34

VÅR GRUNDFILOSOFI ÄR ATT SKAPA EN BÄTTRE VÄRLD.
KRETSLOPPSODLING ÄR BRA FÖR MILJÖN, BRA FÖR
MÄNNISKAN OCH GER BRA PRODUKTER.
PECKAS NATURODLINGAR SKA TILLGODOSE DEN
VÄXANDE MARKNADEN MED KLIMATSMART,
NÄRPRODUCERAD KRETSLOPPSODLAD MAT.

Adress: Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand
E-post: info@peckas.se • Telefon: 0611 50 54 90
Webbplats: www.peckas.se • Org.nummer: 559033-7654

