Bilden visar Originalbagarns nya bageri i Omne i Höga Kusten. Bageriet är toppmodernt och ligger naturskönt vid
Omneviken i Östersjön. Bageriet drivs helt med lokalt producerad vindkraft.
I Omne bor ca 65 personer. Bageriet har 33 anställda och alla i Omne har någon relation till bageriet.
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ORGINALBAGARN I KORTHET

JANUARI – DECEMBER 2017 (Koncernen)
•
•
•
•
•
•

Rörelsens intäkter uppgick till 97,6 (70,9) MSEK (+ 38 %)
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till –3,0 (5,9) MSEK
Rörelsemarginalen uppgick till -3,1 (8,2) %
Resultat efter finansiella poster uppgick till –4,7 (-7,1) MSEK
Periodens nettoresultat uppgick till -4,3 (-5,6) MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,36) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2017
•

•

•

•
•

Ett omfattande åtgärdsprogram som innehåller lönsamhetsbefrämjande aktiviteter har
implementerats. Totalt ger åtgärderna en resultatförbättring på över 9 mkr på årsbasis med fullt
genomslag från fjärde kvartalet 2017.
Niklas Tyni ny Försäljningsdirektör med huvudansvar för försäljning och kundsamarbete runt
nyutveckling. Lotta Norling fortsätter som Operativ chef med högsta ansvar för produktionen på
våra två fabriksbagerier i Nynäshamn och Växjö.
I slutet av augusti tecknade Originalbagarn ett nytt avtal med en av Sveriges ledande
matvarukedjor som har över 1000 butiker under olika varumärken. Avtalet fördubblar
omfattningen av nuvarande avtal med kedjan från två till fyra produkter och beräknas i
basprognosen omfatta 700 000 bröd per år.
Aktien registrerad hos Euroclear.
I december gjordes en omorganisation där Rolf Hagen Norling tillträdde som VD för
Orginalbagarn AB och Magnus Norbäck utsågs till vVD och CFO för gruppen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
•

Under vintern och våren har Orginalbagarn slutit ett flertal nya kundavtal bland annat med
Bergendahls, Norgegruppen samt utökat leveranssortimentet hos bland annat Axfood

•

I april slöts ett avtal om förvärv av ett nytt Bageri på Höga Kusten (Omne) från Polarbröd.
Orginalbagarn tar över bageriet från den 1 maj 2018.

Rolf Hagen Norling, VD:S KOMMENTAR:

Positivt resultat I Q4 visar på åtgärdsprogrammets effekt
Kraftsamling är årets nyckelord
Kort efter det att jag tillträtt som ny styrelseordförande vid Årsstämman 2017 initierades ett
lönsamhetsprogram med målet att uppnå lönsamhetsförbättringar om nära 10 Mkr på årsbasis och
när jag i första halvan av december tillträdde som VD initierades ett nytt program för att optimera
Bolagets Cash Management.
Trots krafttag har vi ännu inte hunnit ända fram. Åtgärderna har krävt längre tid än vad jag hoppades
på och åtgärderna, inte minst med stora organisationsförändringar, har initialt dragit kostnader i
form av avgångsvederlag och i vissa fall ökade lönekrav.

Resultatutvecklingen går åt rätt håll
I resultaträkningen nedan kan man konstatera att redan under Q4 har de vidtagna åtgärderna börjat
ge effekt. Omsättningen ökade till över 25 mkr för kvartalet vilket ska sättas i ljuset att de många
helgdagana i slutet av året bruka ha helt motsatta effekt.
Rörelseresultatet blev också svagt positivt trots att vi fortsatt tar stora kostnader centralt inför
kommande notering och hanteringen av våra många aktieägare.
Även det paradigmskifte som pågår, där vår expertis och branschkunskap alltmer efterfrågas av
kunderna, drar kostnader i form av t.ex. egen produktutveckling för att ligga i marknadens framkant
och proaktivt kunna erbjuda våra viktiga kunder nyheter inför framtiden.
Tiden då en EMV-leverantör skulle efterlikna topp 30-listan blir alltmer avlägsen.

Tydligt uppdrag – Lönsamhet, Miljö och tillväxt
Uppdraget från styrelsen är entydigt, bolaget ska drivas med lönsamheten i fokus och tillväxten ska
åter bli ett fokusområde. Miljön fortsätter stå i centrum både vad gäller inre och yttre miljö.
Hela tillväxten om 20 % för 2017 faller på Bageriet i Växjö som växt 50 % medan anläggningen i
Nynäshamn legat i stort sett stilla omsättningsmässigt.
Originalbagarn genomförde inget förvärv under 2017

Bröd allt viktigare – Bröd är nyttigt, billigt och gott
Året präglades i övrigt av stora resurser inom FoU av nya bröd med lågt Kolhydratinnehåll, mindre
gluten och större andel ekologiska och svenskmärkta produkter. Vi såg en ökad efterfrågan av
produkter med speciell karaktär i allmänhet och med hälsoinriktning i synnerhet.
Branschen samlas runt budskapet att ”Bröd är nyttigt”. Det finns ett gemensamt intresse att öka
förståelsen för brödets betydelse som basföda på matbordet.

Fortsatt tillväxt
Vi har under året märkt ett ökat intresse hos våra kunder för allt fler bröd under eget varumärke,
EMV. Bara de långa ledtiderna har hindrat en större tillväxt. Vi arbetar hårt för att korta tiden från
överenskommelse till det att brödet faktiskt ligger ute i butikernas diskar. Ofta tar det ett helt år eller
längre.
Året har inneburit många nya avtal, både för produkter hos befintliga kunder och nya kunder.

Omorganisationer ger ny kraft
Med ny ledning räknar vi med ett starkt kommande år även för Nynäsanläggningen.
Vi koncentrerar också verksamheten i Nynäsbageriet till kaffebröd och specialprodukter.
Försäljningsansträngningarna har intensifierats och resultatet syns i allt fler ramavtal och starkare
orderböcker till gamla och nya kunder
Bageriet i Växjö blir nu helt inriktad på limpor, fristående och i form och kapaciteten har stärkts
genom att vi startat en tredje linje som vi kan hantera med liten ökning av personal.

Förvärv av toppmodernt bageri 2018
I slutet av 2017 inleddes diskussionerna med Polarbröd om förvärv av deras bageri i Omne på Höga
Kusten. Bageriet som ligger naturskönt vid en vik till Östersjön har en kapacitet på 16 000 ton per år
eller ca 200 mkr i omsättning. Tillsammans får nu våra tre anläggningar en kapacitet på 52 000 ton
eller 600 mkr. Bageriet i Omne ska koncentrera sin produktion till portionsbröd och förjästa
degämnen. Vi fortsätter vårt arbete att vara 100 % allergenfria (utom Gluten)
Förvärvet kommer under 2018 att påverka resultatet positivt i mindre omfattning
Fundamentet för vår expansion och vår position som ledande EMV-Bageri är därmed lagd.

Ny i staben efter årsskiftet är också Hasse Boderos som tillträder tjänsten som Head of
Communication (Informationschef) för att inför kommande börsintroduktion tydliggöra vår roll som
ett ansvarstagande tillväxtföretag i en mogen bransch.
KVALITET – OMTANKE – VÄXTKRAFT är våra nya värdeord. Ni såg dem redan på Kommunikéns
förstasida och de börjar smyga sig in i alla vår kommunikation.
Kvalitet, står för allt vi gör. Omtanke står för människor och miljö och Växtkraft står för ägare och
aktiemarknaden och ska visa att vi ska växa mer än marknaden. Både genom förvärv och organiskt.

FINANSIELL INFORMATION
JANUARI – DECEMBER 2017 (Koncernen)
OMSÄTTNING
Omsättningen för 2017 uppgick till 97,6 (70,9) MSEK (81,1 proforma 2016), organiska tillväxten
uppgick till 16,5 MSEK (20%).

RESULTAT
Rörelseresultatet för året uppgick till -3,0 (-5,9) MSEK. Åtgärdsprogrammet som implementerats i
slutet av Q2 har förbättrat resultatet markant under andra halvåret, programmet omfattar bland
annat nytt systemstöd, rationaliseringar, kompletteringsinvesteringar och prisjusteringar mot
kunder. I nedanstående tabell visas de fem senaste kvartalen för koncernen.

AVSKRIVNINGAR
Periodens resultat har belastats med -4,9 (4,5) MSEK i avskrivningar, varav - 0,3 (-0,2) MSEK avser
avskrivningar på goodwill, - 1,4 (-1,7) MSEK avser avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
och – 3,2 (-2,6) MSEK avser avskrivning av materiella anläggningstillgångar, varav avskrivningar på
leasade anläggnings-tillgångar uppgick till -1,3 (0,5) MSEK.

INVESTERINGAR
Periodens investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgår till – 4,4 (-) MSEK och i materiella
anläggningstillgångar -1,5 (-1,7) MSEK. Investeringarna avser i huvudsak produktutveckling samt
investeringar i effektiviseringar av befintlig maskinpark.

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick till -0,2 (-3,0)
MSEK. Rörelsekapitalet har utvecklats positivt främst genom att leverantörsskulderna ökat mellan
åren. Investeringarna som främst avser aktiverade utvecklingskostnader uppgår till -5,8 (-1,7) MSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten har under året uppgått till -1,1 (7,4) MSEK, varav
amorteringarna har uppgått till -3,6 (3,1) MSEK.

AKTIEN
Per 31 december 2017 uppgick bolagets aktiekapital till 611 316 kr fördelat på 4 464 000 A-aktier och
12 665 566 B-aktier. A-aktien berättigar till 10 röster och B-aktien berättigar till en röst på bolagets
bolagsstämmor. Aktiens kvotvärde uppgick till ca 0,036 kr.
Styrelsen har registrerat bolagets aktier hos Euroclear.
Styrelsen har utsett ledamoten Henrik Lewander till att leda arbetet med att notera Originalbagarn,
Henrik kommer att utvärdera de noteringsplatser som kan vara aktuella för bolaget med sikte på att
bolaget skall vara noterat under november 2018.

ÄGARFÖRHÅLLANDE
Vid periodens slut hade Originalbagarn cirka 670 aktieägare, nedan visas de största ägarna per
2017-12-31:
Ägare
Original Owners
Nynäsbageriets intressenter
Gary Börjesson
Lars Save med familj
Övriga aktieägare
Totalt

Röster %
43
31
18
1
7
100

Kapital %
31
28
15
2
24
100

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman i Orginalbagarn AB hålls i maj och detaljer kommer att presenteras på bolagets hemsida
www.originalbagarn.se samt i annons i Post & Inrikes tidningar

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. Tillämpade redovisningsoch värderingsprinciper överensstämmer med K3-regelverket och är oförändrade jämfört med senast
avlämnade årsredovisning.
Bolagets redovisningsprinciper finns beskrivna i den senaste avgivna årsredovisningen (2016) och är
oförändrade jämfört med föregående år förutom att i koncernredovisningen har en justering skett
för materiella anläggningstillgångar vilka finansierats med leasing.
Koncernredovisningen i denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.
Beloppen anges i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental om inget annat anges.
Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp
och siffror som anges inom parantes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:
Maj 2018
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Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av
företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm den 20 april 2018
Rolf Hagen Norling
Koncernchef och VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Ytterligare information om koncernen finns på Originalbagarns hemsida: www.originalbagarn.se
För frågor om denna rapport, vänligen kontakta:
Rolf Hagen Norling, rolf.hagen.norling@originalbagarn.se

KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
2017-10-01
2017-12-31

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Proforma
2016-01-01
2016-12-31

25 816
4 469
13
30 298

97 645
4 861
166
102 672

70 898
418
134
71 450

81 092
418
-6
81 504

-13 830
-4 378
-10 765

-51 158
-14 973
-34 717

-34 457
-11 337
-27 009

-39 258
-12 622
-30 640

-1 206
-30 179
119

-4 852
-105 700
-3 028

-4 508
3
-77 308
-5 858

-5 118
3
-87 635
-6 131

0
-407
-407

4
-1 649
-1 645

8
-1 244
-1 236

5
-1 332
-1 327

-288

-4 673

-7 094

-7 458

Bokslutsdispositioner

-

-

-

-

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Periodens resultat

-288
448
160

-4 673
404
-4 269

-7 094
1 521
-5 573

-7 458
1 561
-5 897

0,01
17 130

-0,25
16 904

-0,36
15 579

-

TSEK
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster:
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat per aktie, SEK
Genomsnittligt antal utestående aktier

Kolumnen för Proforma I ovanstående tabell ger en bild av hur Originalbagarn och Nynäsbageriet resultat skulle sett ut om
bolagen hade ingått i koncernen under hela 2016.

KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR
KONCERNENS BALANSRÄKNING
TSEK

2017-12-31

2016-12-31

10 801
40 960
1 595
7 365
15 553
1 340
77 614

1 173
8 197
31 042
1 682
7 231
11 773
2 818
63 916

2017-12-31

2016-12-31

611
20 030
585
5 019
12 794
38 575
77 614

556
20 110
-3 823
2 879
15 200
28 994
63 916

2017-12

2016

16 843

1 850
22 811

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR

TSEK
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inkl årets resultat
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
TSEK
Eget kapital vid periodens början
Nyemission
Uppskrivning av fastighet
Emissionskostnader
Resultat för perioden
Eget kapital vid periodens slut

Specifikation av antalet utestående aktier, tusental
Antal utestående vid periodens början
Nyemission
Antal utestående aktier vid periodens slut

8 993
-341
-4 269
21 226

15 579
1 551
17 130

-2 245
-5 573
16 843

10 000
5 579
15 579

KONCERNENS KASSAFLÖDE
2017-10-01
- 2017-12-31

2017-01-01
- 2017-12-31

2016-01-01
- 2016-12-31

119
1 206
1 325

-3 028
4 852
1 824

-5 858
4 508
-1 350

-407
124

-1 645
-343

-1 236
-322

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet

1 042

-164

-2 908

Förändringar i rörelsekapitalet

4 319

5 588

-2 081

Kassaflöde från den löpande verksamheten

5 361

5 424

-4 989

-4 329
-981

-5 758
-1 144

95
7 400

51
1 289
1 340

-1 478
2 818
1 340

2 506
312
2 818

1. Specifikation av investeringsverksamheten:
Förvärv av im- och materiella anläggningstillgångar
Förändring långfristiga fordringar
Likvida medel i förvärvade dotterföretag
Totalt

-4 329
-4 329

-5 845
87
-5 758

-1 679
0
1 774
95

2. Specifikation av finansieringsverksamheten:
Nyemission
Förändring av kredit
Utökade lån
Amortering av leasingskuld
Amortering av låneskuld
Totalt

0
1 003
-500
-373
-1 111
-981

833
1 612
0
-1 500
-2 089
-1 144

6 411
4 101
0
-1 437
-1 675
7 400

TSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Summa
Netto finansiella poster
Betald skatt

1

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid årets slut

