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Dalsspira mejeri erbjuder lokalproducerade get- och 

komjölksprodukter  

med god smak och unika egenskaper.  

Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som 

känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och 

landskap. 
 

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen 
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Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande rapport för 

perioden 2017-01-01 - 2017-06-30.  

 

”Ökade försäljningsinsatser för fortsatt expansion” 
 

April-Juni 2017 (April-Juni 2016) 

• Nettoomsättningen uppgick till 5 996 (1 148) tkr. 

• Bruttoresultatet uppgick till 2 968 (688) tkr och bruttovinstmarginalen uppgick 

till 49 % (60 %). 

• Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -749 (-631) 

tkr.  

• Resultat före skatt uppgick till – 1 108 (- 1 087) tkr. 

• Resultat per aktie uppgick till - 0,31 (- 0,38) kr.  

• Soliditeten uppgick till 52 % (69 %). 

 

Januari-Juni 2017 (Januari-Juni 2016) 

• Nettoomsättningen uppgick till 11 894 (1 597) tkr. 

• Bruttoresultatet uppgick till 5 889 (1 092) tkr och bruttovinstmarginalen 50 % 

(68 %). 

• Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1 263  

(-1 457) tkr.  

• Resultat per aktie uppgick till – 2,07 (- 0,38) kr.  

• Resultat före skatt uppgick till – 1 964 (- 1 948) tkr. 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet  

• Från vecka 20 utökade Dalsspira listningen på ICA med närproducerad crème 

fraiche. Det innebär att alla butiker som beställer hem komjölk från Ica idag nu 

kan utöka sortimentet med crème fraiche.  

• I början av sommaren lanserades två nya ostar -Dalsspira Brie och Dalsspira 

Gräddost. Detta är två komjölksostar som har fått ett gott mottagande i butikerna 

och som kommer fortsätta säljas in i en mängd nya butiker under hösten.   

• Dalsspira vidareutvecklade säsongskonceptet med gräddostar och lanserade en 

”Midsommarost” till högtiden som även den blev mycket uppskattad. Nästa 

lansering av säsongsost blir till det klassiska julbordet. 

• Dalsspira mejeri tillfördes totalt 1 000 tkr genom aktieteckning via inlösen av 

optioner, 336 tkr inbetalades per siste mars och resterande del i april. Dalsspira 

mejeri AB har därmed ökat aktiekapitalet med 36 tkr. Efter ökningen uppgår 

aktiekapitalet till 880 074 kr och antalet utestående aktier till totalt 2 849 250 st.     
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Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång 

• Under sommaren har Dalsspira jobbat med produktutveckling och vecka 38 

lanseras både naturell- och vaniljyoghurt gjord av närproducerad mjölk. 

Utvecklingen är positiv för både försäljning och utnyttjandegrad av 

mejerianläggningen.   

• I juni gjorde Dalsspira en kombinerad investering på drygt 100 tkr i 

produktionen. Samtidigt som en nödvändig arbetsmiljöinvestering genomfördes 

på en maskin installerades en vändare för mjölkpaketen. Vändaren möjliggör en 

bättre exponering av varumärket och förpackningarna i butik.    

• I augusti avtalas med Axfood om leverans av både get- och komjölksprodukter till 

Hemköp och Willys i vårt regionala försäljningsområde från och med vecka 37. 

Listningen innebär att Dalsspira nu har avtal med alla stora livsmedelskedjor i 

Sverige och att ett 10-tal Willys och Hemköp butiker snart kommer att kunna ta 

in Dalsspira mjölk i sortimentet. Avtalet är ett viktigt första steg mot en bredare 

nationell listning inom Axfood.  
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Kvartalsjämförelse 

Tkr Jan –  
Mars  
2016 
 

April -
Juni 
2016 
 

Juli - 
Sept  
2016 
 

Okt - 
Dec 
2016  
 

Jan –  
Mars  
2017 
 

April –  
Juni  
2017 

Nettoomsättning 
 

449 
 

1 148 
 

5 573 
 

6 375 
 

5 897 
 

5 996 

Bruttovinst 
 

405 
 

688 
 

2 134 
 

3 019 
 

2921 
 

2 968 

Bruttovinst i 
procent 
 

90% 60% 39% 47% 50% 49% 

Externa kostnader 
 

-1 230 
 

-1 318 
 

-3 090 
 
 

-3 062 
 

-3 435 
 

-3 717 

EBIT 
 

-845 
 

-1 041 
 

-1 219 
 

-569 
 

-797 
 

-1 054 

Resultat före skatt 
 

-858 
 

-1 087 
 

-1 276 
 

-617 
 

-855 
 

-1 108 

 

VD har ordet 

Mejeriets första år sedan lanseringen av komjölksproduktionen var i juni till ända. Vi ser 

tillbaka på en tid som varit både utmanande men också väldigt framgångsrik på flera 

sätt. Vi har sedan start haft engagerade konsumenter med oss och med fortsatt god 

försäljningstillväxt går vi nu alltså in på vårt andra år. Vi kommer att fortsätta 

produktutvecklingen för att öka vår marknadsandel i butik och öka utnyttjandegraden i 

mejeriet. Vi kommer även att fortsätta bygga upp vår säljkår för att bearbeta våra 

nationellt listade getmjölksprodukter på Ica och Coop i Västra Götaland, Halland och 

Skåne. Stockholmsområdet bearbetas sedan tidigare av Gården Direkt. 

Under andra kvartalet ser vi något högre försäljning än tidigare kvartal. Det är 

framförallt den regionala försäljningen av komjölksprodukter som utvecklas väl och 

särskilt grädde och crème fraiche har en riktigt god försäljningsutveckling. 

Vi fortsätter att investera i produktutveckling och 

marknadsföring vilket belastar resultatet under 

första halvåret. Vi har även arbetat hårt för att 

hitta kostnadseffektiva logistikupplägg och från 

och med september inleder vi logistiksamarbete 

med en annan lokal livsmedelsproducent och en 

lokal logistikpartner. Tillsammans kommer vi att 

minska våra avtryck på miljön både genom 

samdistribution samt användandet av bränslet 

HVO100 som är ett förnybart och fossilfritt 

dieseldrivmedel, bränslet är dessutom fritt från 

palmolja. Målsättningen är även att vi genom 

samarbetet kommer att sänka våra 

logistikkostnader och vid behov kunna erbjuda 
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våra kunder fler leveranstillfällen. Jag ser mycket positivt på samarbetet och hoppas på 

att kunna visa god påverkan på resultatet innan året är slut. 

Framtid 

Under hösten kommer fokus ligga på att utöka butiksantalet med de Willys och Hemköp 

butiker som vi fått möjlighet att leverera till via listningen på Axfood. Ambitionen är att 

inom en snar framtid kunna utöka med minst 50 % av dessa butiker. Både strategiskt 

och omsättningsmässigt är avtalet med Axfood en viktig utveckling för bolaget då det 

ger oss chansen att expandera hos denna kund i hela Sverige om vi lyckas väl. 

Vidare kommer vi utöka säljkåren med ytterligare två säljare för Dalsspira i Skåne 

respektive Halland/Södra Göteborg/Älvsborg. De nya försäljningsområdena är relativt 

obearbetade vilket gör att utvecklingsmöjligheterna är stora och vi tror att vi har en god 

möjlighet att etablera våra produkter även i dessa regioner. Produktgrupperna som 

erbjuds regionerna är getmjölk, getyoghurt, getost samt Brie och Gräddost gjorda av 

komjölk.  

Vår ambition är dessutom att kunna öka omsättningen per butik med hjälp av ett 

breddat produktsortiment för att inom en snar framtid kunna nå ett positivt resultat för 

verksamheten. Utöver detta jobbar vi strategiskt och långsiktigt för fler listade 

produkter till ICA vilket har stor potential. 

Försäljning och resultat 

Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden april till juni 2017 till 5 996 (1 148) 

tkr med en bruttovinst om 2 968 (688) tkr och ett resultat före skatt på -1 108 

(-1 087) tkr. Bruttomarginalen uppgick under perioden till 49 % (60 %).  

Resultatet påverkas även av kostnader i produktutveckling, marknadsföring samt 

befintligt logistikupplägg som har varit kostsamt i uppbyggnadsskedet. I resultatet för 

andra kvartalet påverkar även lagernedskrivning av utgående sortiment 

bruttomarginalen negativt med 120 tkr.  

Likviditet och finansiering  

Den 30 juni 2017 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till 0 (559) tkr. Dalsspira 

har räntebärande skulder om 4 531 (1 022) tkr samt en checkräkningskredit om 2 300 

(2 300) tkr vilken per den 30 juni var nyttjad med 1 276 (0) tkr. 

Avskrivningar 

Kvartalets resultat har belastats med 293 (410) tkr i avskrivningar. 

Aktien  

Dalsspira mejeri tillfördes i slutet av mars och början av april totalt 1 000 tkr genom 

aktieteckning via inlösen av optioner. Dalsspira mejeri AB har därmed att ökat 

aktiekapitalet med 36 000 kr. Efter ökningen uppgår aktiekapitalet till 880 074 kr och 

antalet utestående aktier till totalt 2 849 250 aktier.  
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Genom teckningen har 120.000 av 215.000 utgivna optioner utnyttjats. Det innebär att 
Dalsspira har 95.000 utestående optioner med en lösenkurs om 8,40 kr. Rätten att 
teckna aktier enligt optionsavtalet löper till och med den 31 augusti 2018. Kvarvarande 
mängd optionerna innebär en utspädning om 3 procent vid fullt nyttjande.  

Bolaget handlas från den 21 december 2015 på Aktietorget under aktiesymbolen SPIRA.  

Aktien handlades som minst till 9,70 kr och som högst till 11,20 kr under kvartalet. 

Redovisningsprinciper 

Företaget redovisar enligt regelverket K3. 

Revisors utlåtande angående rapporten  

Kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.  
 
Tidsplan för finansiell rapportering 

2017-11-16 Kvartalsrapport 3 

2018-02-28 Bokslutskommuniké  

 

För mer information om denna delårsrapport och bolaget, vänligen kontakta: 

Malin Jakobsson, VD 

malin@dalsspira.se 

Telefon: 0528-56 50 51 

 

Dalsspira mejeri AB 

Håbynvägen 6 

458 30 Färgelanda 

 

Telefon: 0528-50001 

E-post: info@dalsspira.se 

Hemsida: www.dalsspira.se 
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Resultatrapport i sammandrag  

(tkr) April-Juni 
2017 

April-Juni  
2016 

Januari-Juni  
2017 

Januari-Juni 
2016 

Intäkter 5 996 1 148 11 894  1 597 

Kostnad sålda 
varor 

-3 028 -461 -6 005 
 

-505 

Bruttovinst i % 49% 60% 50% 68% 

Rörelsekostnader -3 717 -1 318 -7 152 -2 549 

Avskrivningar -293 -410 -581 -429 

Rörelseresultat -1 042 -1 041 -1 844 -1 886 

     

Finansiella 
intäkter och 
kostnader 

-66 -46 -120 -59 

Skatt 0 0 0 -3 

Resultat -1 108 -1 087 -1 964 -1 948 

 
Balansräkning i sammandrag 

 
(tkr)  2017-06-30 2016-12-31 

Materiella 
anläggningstillgångar 

11 440 11 591 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

888 963 

Lager  863 950 

Övriga fordringar 2 720 2 854 

Likvida medel 1 567 

Summa tillgångar 15 912 16 925 

   

Totalt eget kapital 6 593 7 669 

Långfristiga skulder 4 632 4 354 

Kortfristiga skulder 4 687 4 902 

Summa skulder och eget 
kapital 

15 912 
 

16 925 
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Dalsspira mejeri i korthet 

Dalsspira mejeri producerar lokala get- och komjölksprodukter i Färgelanda, Dalsland. 

Vi värnar om det lokala och sätter stor vikt vid att leverera produkter som inte bara är 

goda, utan som kan avspegla dessa värderingar. Vi på Dalsspira är övertygade om att det 

finns konsumenter som är beredda att betala ett högre pris för produkter där man vet 

att den extra kostnaden går tillbaka till bonden. Därför kostar våra mejerivaror mer. I 

vårt sortiment hittar du getmjölk, getyoghurt och getostar samt närproducerad komjölk, 

grädde och crème fraiche.  

Vision 

Vårt mål är att behålla positionen som den största getmjölksaktören på 

konsumtionsmjölk och yoghurt på den svenska marknaden och fortsätta utveckla 

getmjölkssortimentet. Vi ska även vara det självklara valet av närproducerad komjölk på 

vår hemmamarknad i väst.  

Affärsidé 

Dalsspira erbjuder svenska konsumenter lokala get- och komjölksprodukter med god 

smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan du göra ett val som känns 

bra i magen. 

Strategi 

Dalsspiras strategi är att genom lokal produktion erbjuda mjölkproducenter ett skäligt 

pris för mjölken och konsumenterna en garanti för produkternas ursprung och djurens 

välmående. Vi arbetar i största möjliga mån mot kedjor och grossister där vi kan nå en 

större mängd butiker på ett säljmässigt och effektivt sätt. 

Med getmjölken är säljstrategin nationell medan komjölken inriktas mot den lokala 

marknaden och kommun/landsting.    

 

 

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen 


