1(15)

Årsredovisning
Originalbagarn AB
556205-8890
Styrelsen och verkställande direktören för Originalbagarn AB får härmed lämna sin redogörelse för
bolagets utveckling under räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN
Bolagets verksamhet
Bolaget är ett svenskt industribageri inriktat mot stora aktörer vilka under eget varumärke (EMV) vill förse marknaden
med bageriprodukter av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.
Våra produkter ska motsvara de krav som kunden ställer utifrån ett jämförande av de mest populära och sålda
industribakade bröden i Sverige.
Originalbagarn bedriver en kontinuerlig produktutveckling för framtagande av nya produkter, antingen som helt nya
slutprodukter eller som förbättring av befintliga recept och tillverkningsprocesser där våra produkter anpassas efter
kunders önskemål. Kunderna till Originalbagarn kan på detta sätt positionera sig och samtidigt vara konkurrenskraftiga.
Företaget har sitt säte i Stockholm.
Rättvisande översikt över utvecklingen
Originalbagarn AB
Bolagets omsättning ökade organiskt till 41 miljoner SEK. Resultatet för året hamnar på -5,2 miljoner SEK. Det negativa
resultatet beror delvis på engångskostnader under året men även att bolaget fortfarande befinner sig vid en
omsättningsnivå där verksamhetens overheadkostnader procentuellt är för stora. Detta leder till att produkternas
kalkyler under året har varit missvisande, då flertalet av produkternas priser är anpassade efter framtida budgeterad
omsättning där overheadkostnaden procentuellt har sänkts.
Resultatpåverkande merkostnader under året
Stora resurser har under året lagts på att göra bolaget noteringsbart. Kostnader har tillkommit för bland annat jurister
och konsulter.
Ett samgående med Nynäsbageriet har bidragit till kostnader innan synergierna har gjort sig synliga. Bland annat
investeringar och utveckling i infrastrukturen med server, telefoni och mjukvarusystem.
Ledning och styrelse har efter genomgång av produktportföljen beslutat att ur ett försiktighetsperspektiv skriva ned ett
par produkter i portföljen. Nedskrivningarna påverkar inte bolagets likviditet men påverkar resultatet negativt och
minskar det fria egna kapitalet.
Förändrad kvalitet av råvara under 2016 års början innebar stora kostnader som endast delvis kunde kompenseras med
ersättning från leverantören. Kvalitetsförändringen innebar kassering av ett stort antal produkter och en
receptförändring som ledde till ny framtagning av tryckt förpackningsmaterial och kassering av befintligt tryckt material.
Koncernen
Ingen koncernredovisning upprättas detta år.
Dotterbolaget Nynäsbageriet AB omsatte 40 milj. SEK vilket ger en proforma omsättning för koncernen om 81 milj. SEK.
Resultatet i Nynäshamn hamnade på -475 TSEK för 2016. Det negativa resultatet baserar sig främst på förseningar i
pågående rationaliseringsprojekt samt kostnader uppkomna vid samgåendet med Originalbagarn.
Koncernen har nu två produktionsanläggningar, i Växjö och i Nynäshamn.
Verksamheten i Nynäshamn bedrivs i egen fastighet medan verksamheten i Växjö bedrivs i hyrda lokaler. Den totala
produktionsytan är ca 7 000 kvm och tillåter, enligt vår bedömning, en produktion på ca 400 miljoner SEK med befintlig
maskinpark och mindre tilläggsinvesteringar.
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Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Förvärv av dotterföretag
Originalbagarn AB förvärvade i början av 2016 Nynäsbageriet AB till 100 %. Likviden erlades i sin helhet med egna aktier
och Nynäsbageriet Intressenter AB blev därmed näst största ägare i bolaget med drygt 30 % av aktierna.
Genom förvärvet breddades sortimentet i koncernen till att också innehålla kaffebröd där storsäljaren är kanelbullar
som finns i de flesta stora kedjors försäljningsfrysar. Årligen produceras det runt 25 miljoner bullar hos Nynäsbageriet.
Kunder
Dryga två års försäljningsansträngningar har slutligen inneburit att nya kundavtal tecknats med en rikstäckande kedja
med 7 produkter. Avtalen förväntas ge rejält genomslag på omsättning och lönsamhet under 2017 och framåt och
leverans påbörjades under hösten av 2016.
Avtalen är långsiktiga och produkterna ingår i ett strategiskt sortimentet hos våra kunder.
En stor förändring är att vi nu levererar en större andel av produktionen i ett frysflöde där vi har ett samarbete avseende
fryslagring med tredje man.
Investeringar
Året har präglats av uppgradering och vidmakthållande av befintlig utrustning och fastighet.
Större nyinvesteringar har gjorts i
- en ny avvägare i Växjö för att säkra kvalitén i en ökande produktion.
- en solugn på vår största linje för formbakade bröd. Detta har skett i samarbete med en större kund och företaget
Viasolde. Solugnen innebär att det frigörs D-vitaminer i brödet utan kemiska tillsatser. Bröden som solas och därmed
D-vitaminberikas är mycket eftertraktade av våra kunder och dess konsumenter.
Investeringar finansieras i allt väsentligt via leasing.
Vi kan framgent förvänta oss kontinuerligt behov av mindre tilläggsinvesteringar i takt med att produktionen ökar.
Nya bröd
2016 har ägnats åt att sälja ur den rika portfölj som skapats under tidigare år. Ett projekt med utveckling av nya
produkter för att fylla ett tomrum i marknaden har under året påbörjats.
Diskussioner förs med ett flertal kunder att ta upp våra nya produkter i sina sortiment men ledtiderna är som alltid
långa.
Certifieringar
Bolaget är nu certifierat för KRAV, Ekologisk produktion och kvalitetscertifikatet BRC. Stort arbete läggs på att följa de
rutiner som certifieringarna kräver och Originalbagarn har erhållit högsta betyg BRC Grade AA för båda anläggningarna.
BRC har över 400 ”skall-krav” och säkerställer den kvalitet kunderna förväntar sig på sina egna varumärken.
Ägarförhållande
Vid årsskiftet hade Originalbagarn AB 476 aktieägare men domineras fortfarande av de ursprungliga grundarna Original
Owners AB och Gary Börjesson samt Nynäsbageriet Intressenter AB.
Original Owners AB
43 %
Nynäsbageriet Intressenter AB
31 %
Gary Börjesson
17 %
Lars Save med familj
2%
Övriga aktieägare
7%
Efter årsskiftet har ägandet till allmänheten spridits ytterligare som en del av den pågående noteringsprocessen och
bolaget har nu 671 aktieägare.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Valutarisk
Nettoexponeringen i andra valutor är för närvarande begränsad varvid valutariskerna betraktas som mycket låga.
Förmågan att hantera tillväxt
Bolagets verksamhet kan komma att växa substantiellt genom förvärv eller en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan
på Bolagets produkter och tjänster vilket ställer stora krav på ledningen och den operativa samt finansiella
infrastrukturen. I takt med att verksamheten växer, behöver Bolaget hela tiden erhålla effektiva planerings- och
ledningsprocesser för att på ett verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen på en marknad som är under snabb
utveckling. Om Bolaget inte hanterar tillväxt på ett effektivt sätt kan det få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och rörelseresultat.
Leverans och avtalsrisker
Originalbagarn AB har slutit avtal med ett flertal parter, omfattande både kunder och leverantörer. Trots att
Originalbagarn lägger ner resurser på att teckna bra avtal så kan en försämrad relation med leverantörer leda till
förseningar och skapa missnöje hos kunden samt skada Bolagets varumärke.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken att vid brist på likvida medel inte kunna fullgöra sina åtaganden eller att de endast kan
fullgöras genom upplåning av likvida medel till avsevärt högre kostnad. Om Bolagets tillgång till likvida medel försvåras
skulle det kunna ha en väsentligt negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
FLERÅRSÖVERSIKT
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella
poster
Balansomslutning
Soliditet %
Medelantal anställda

1601-1612
41 514

1501-1512
35 000

1401-1412
17 720

1301-1312
0

1201-1212
0

-6 717
35 239
47

336
14 929
9

1 282
9 984
11

-23
115
94

-6
139
94

27

23

17

0

0
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång

100 000

Fondemission
Nyemission
Pågående nyemission
Emissionskostnader
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

400 000
55 723

Ej registrerat
aktiekapital
0

Reservfond
20 000

Fritt eget
kapital
1 262 774
-400 000

17 149 078
5 550 446
-2 244 934

55 593

555 723

Överkursfond
0

55 593

20 000

20 454 590

-5 246 359
-4 383 585

RESULTATDISPOSITION
Medel att disponera:
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Summa

862 774
20 454 590
-5 246 359
16 071 005

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning
Summa

16 071 005
16 071 005

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Totalt
1 382 774
0
17 204 801
5 606 039
-2 244 934
-5 246 359
16 702 321
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RESULTATRÄKNING

1
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

41 514 344
–
64 450

35 000 078
6 425 704
–

41 578 794

41 425 782

-21 580 810

-17 228 610

-9 076 000
-15 115 791
-1 960 735

-9 777 553
-13 338 995
-466 718

–
-47 733 336

-18 251
-40 830 127

-6 154 542

595 655

1 788
-563 779
-561 991

359
-260 109
-259 750

Resultat efter finansiella poster

-6 716 533

335 905

Resultat före skatt

-6 716 533

335 905

1 470 174

-77 484

-5 246 359

258 421

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

2

3

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

4
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BALANSRÄKNING

1

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital

2016-12-31

2015-12-31

1 172 769

–

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Summa immateriella anläggningstillgångar

5

5 636 788
6 809 557

7 335 292
7 335 292

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

6
7

179 247
1 090 411
1 269 658

203 359
543 382
746 741

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran

8

12 980 800
1 470 174

–
–

Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

86 850
14 537 824

86 850
86 850

Summa anläggningstillgångar

22 617 039

8 168 883

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Övriga lagertillgångar
Summa varulager m.m

1 894 850
763 630
380 677
3 039 157

1 447 331
190 044
–
1 637 375

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar

4 549 333
35 242
998 825

3 364 608
–
299 472

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

1 753 309
7 336 709

1 147 434
4 811 514

Kassa och bank

2 246 008

311 509

Summa kassa och bank

2 246 008

311 509

Summa omsättningstillgångar

12 621 874

6 760 398

SUMMA TILLGÅNGAR

35 238 913

14 929 281

Kassa och bank

Originalbagarn AB

8(15)

556205-8890

2016-12-31

2015-12-31

555 723
55 593
20 000
631 316

100 000
–
20 000
120 000

20 454 590
862 774

–
1 004 353

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

-5 246 359

258 421

Summa fritt eget kapital

16 071 005

1 262 774

Summa eget kapital

16 702 321

1 382 774

1 404 167
2 152 246

554 167
–

3 556 413

554 167

4 251 851
6 855 030
–

4 350 956
5 346 615
342 852

1 204 605
2 668 693

1 121 667
1 830 250

Summa kortfristiga skulder

14 980 179

12 992 340

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

35 238 913

14 929 281

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag

9

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9

10
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NOTER
Not 1

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper
Valt regelverk
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).
Intäktsredovisning
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår med försäljningsvillkoren. Försäljningen
redovisas efter avdrag för moms och lämnade rabatter.
Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar.
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar uppgår till fem år.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de
beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens
värde vid anskaffningstidpunkten .
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt
respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Avskrivning görs linjärt över den förväntade
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedanstående nyttjandeperiods används.
Typ
Produkträttigheter
Renovering hyrd lokal
Klichéer
Certifieringar
Utveckling nya bröd
Inventarier

Nyttjandeperiod
5 år
5 år
3 år
5 år
5 år
5 år

Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar är redovisade som bokslutsdisposition. Inga
låneutgifter aktiveras.
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Varulager och pågående arbeten
Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid
bestämmande av anskaffningsvärdet är först-in-först-ut-principen tillämpad. Verkligt värde utgörs av beräknat
försäljningsvärde med avdrag för beräknad försäljningskostnad. Kollektiv värdering är tillämpad för homogena
varugrupper. Kontrakterade pågående arbeten där återstående kostnader kan bedömas med stor säkerhet, är upptagna
till anskaffningskostnaden plus andel av påräknelig vinst. Andelen av vinsten är beräknad med hänsyn till arbetets
färdigställandegrad.
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången
ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en
prövning av om återföring bör göras.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar,
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden
som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid
förfallotidpunkten det redovisade beloppet med det belopp som ska återbetalas.
Inkomstskatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter
värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en
händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella
leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald
sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
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Uppskattningar och bedömningar
Originalbagarn gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som
blir följden av dessa kommer definitionsmässigt sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.
De immateriella tillgångarna Originalbagarn AB utvecklat är en förutsättning för bolagets nuvarande och kommande
intäktsgenerering. Bolagets immateriella tillgångar består främst av egenutvecklade recept för bröd som bakas och
avses att bakas i bolagets regi. De internt upparbetade immateriella tillgångarna har därför stor betydelse för bolagets
framtida intäktsgenerering då ett stort utbud av bröd är en nyckelfaktor för att attrahera nya kunder.
Utgifter för utveckling av nya bröd redovisas som anläggningstillgångar och värderas till anskaffningsvärdet. Värdering
av balansposten är en väsentlig redovisningsfråga i bolaget och den innebär svåra bedömningar om kundernas
framtida nyttjande av bolagets varor. Originalbagarn AB bedömer att värdet på de egenupparbetade immateriella
tillgångarna är försvarligt då Originalbagarn AB recepten framgent kommer att generera betydande positiva
kassaflöden som överstiger tillgångarnas bokförda värden.

Nyckeltalsdefinitioner
Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.
Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Not 2

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2016

2015

Inköp från andra koncernföretag

-81 270

–

Försäljning till andra koncernföretag

783 221

–

2016

2015

763 000
10 378 161
11 141 161

849 285
8 846 449
9 695 734

4 310 777
622 844

3 702 029
509 734

15 451 938

13 397 763

19
8
27

16
7
23

Not 3

Personal

Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare
Övriga anställda
Totala löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
Sociala kostnader enligt lag och avtal
(varav pensionskostnader till övriga anställda)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Medelantalet anställda

Originalbagarn AB
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Inkomstskatt

2016

2015

–
-1 470 174
-1 470 174

77 484
–
77 484

22

23

Avstämning av effektiv skattesats
Resultat före skatt

-6 716 533

335 905

Skatt enligt gällande skattesats 22 (22) %
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Summa redovisad skatt

-1 477 637
-1
7 464
-1 470 174

73 899
-14
3 599
77 484

22

23

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden

7 717 346

1 592 334

Årets aktiverade utgifter, intern utveckling
Utgående anskaffningsvärden

–
7 717 346

6 125 012
7 717 346

-382 054

-53 667

-1 492 304
-1 874 358

-328 387
-382 054

-206 200
-206 200

–
–

5 636 788

7 335 292

Skattekostnaden består i huvudsak av följande delar:
Redovisad skatt i resultaträkningen
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa redovisad skatt
Effektiv skattesats (%)

Effektiv skattesats (%)

Not 5

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivningar
Förändringar av nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående nedskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Originalbagarn AB
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Byggnationer på annans fastighet

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden

248 865

101 084

Renoveringar på hyrd lokal
Utgående anskaffningsvärden

29 051
277 916

147 781
248 865

Ingående avskrivningar

-45 506

-5 947

Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-53 163
-98 669

-39 559
-45 506

179 247

203 359

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden

654 962

184 385

Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden

775 925
-19 828
1 411 059

490 487
-19 910
654 962

Ingående avskrivningar

-111 580

-14 467

Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

–
-209 068
-320 648

1 659
-98 772
-111 580

1 090 411

543 382

2016-12-31

2015-12-31

Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
Utgående anskaffningsvärden

12 980 800
12 980 800

–
–

Redovisat värde

12 980 800

–

1 000
357 143
-472 063
100
100
12 980 800

–
–
–
–
–
–

Utgående planenligt restvärde

Not 7

Inventarier och verktyg

Utgående planenligt restvärde

Not 8

Andelar i koncernföretag

Dotterföretag
Nynäsbageriet AB
Antal andelar
Eget kapital
Årets resultat
Kapitalandel
Rösträttsandel
Redovisat värde

Org.nr
556456-3848

Säte
Nynäshamn
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Övriga skulder till kreditinstitut

2016-12-31

2015-12-31

4 251 851
1 404 166

3 733 584
554 166

2016-12-31

2015-12-31

Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

1 668 316
517 178
483 199

1 148 647
356 080
325 523

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 668 693

1 830 250

Förfallotid för skulder till kreditinstitut
Inom ett år
Senare än ett år men innan fem år

Not 10

Not 11

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har genomfört en nyemission om 5,6 milj SEK (spridningsemission) inför börsnoteringen som väntas ske före
sommaren 2017. Emissionen registrerades 9 februari 2017. Av beloppet 5,6 milj SEK så var 3,9 milj SEK inbetalt före 31
december 2016.
Avtal har tecknats med ytterligare en stor livsmedelskedja om leveranser med start under 2017
Bolagets försäljningschef går i pension och rekryteringsprocessen av en efterträdare har slutförts.
Från Huvudkontoret har en vikarierande platschef fått i uppdrag att se över organisationen och samordna med
målsättningen att optimera synergier med fabriken i Nynäshamn.

Not 12

Eventualförpliktelser

Borgensåtagande för dotterbolag

2016-12-31

2015-12-31

3 806 457

–
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Ställda säkerheter

2016-12-31

2015-12-31

Företagsinteckning
Pantsatta kundfakturor
Spärrade bankmedel

2 550 000
4 101 852
300 000

1 000 000
3 059 246
225 000

Summa ställda säkerheter

6 951 852

4 284 246

UNDERSKRIFTER
Stockholm 2017-

Magnus Norbäck
VD

Evalotta Norling
Vice VD

Lars Save
Styrelseordförande

Magnus Björkman
Styrelseledamot

Gary Börjesson
Styrelseledamot

Joakim Plahn
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Jonny Isaksson
Huvudansvarig auktoriserad revisor

1(15)

Årsredovisning
Originalbagarn AB
556205-8890
Styrelsen och verkställande direktören för Originalbagarn AB får härmed lämna sin redogörelse för
bolagets utveckling under räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Noter
- Underskrifter

SIDA
2-5
6
7-8
9 - 15
15

FASTSTÄLLELSEINTYG
Undertecknad styrelseledamot i Originalbagarn AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens
med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2017-05-19. Årsstämman
beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.
Stockholm 2017-

Magnus Norbäck

