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Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande rapport för 

perioden 2019-04-01 - 2019-06-30.  
 

April-Juni 2019 (April-Juni 2018) 

• Nettoomsättningen uppgick till 7 175 (5 789) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 

ca 24 %. 

• Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till   

-370 (-1 411) tkr.  

• Resultat före skatt uppgick till -735 (-1 818) tkr. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,49) kr.  

• Soliditeten uppgick till 61,5 % (34,0 %). 

 

Januari - Juni 2019 (Januari-Juni 2018) 

• Nettoomsättningen uppgick till 14 033 (11 754) tkr, vilket motsvarar en tillväxt 

om ca 19 %. 

• Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till   

-1 506 (-2 814) tkr.  

• Resultat före skatt uppgick till -2 229 (-3 563) tkr. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,96) kr.  

 

Väsentliga händelser under första kvartalet  

• Vid bolagsstämman i maj valdes en ny styrelse till Dalsspira. Hans Jacobsson 

avgick som ordförande och ersattes med Michael Johansson. Michel Johansson är 

ekonom och driver konsultföretaget Topox AB.  Under de senaste tio åren har han 

där arbetat med rådgivning och företagsutveckling i olika branscher. Därutöver 

har han tjugoårig erfarenhet från livsmedelsbranschen. Vidare är Michael också 

sedan tio år ordförande i Aktiespararnas lokalavdelning i Vänersborg.  

 

Mikael Olsson, Göran Nyström, Malin Jakobsson och Anders Forsdahl behåller 

sina platser medan Carina Alexandersson valt att träda ur styrelsen.  

 

• Mellan 20 maj till 4 juni 2019 pågick teckningsperioden för de teckningsoptioner 

(TO 1) som emitterades i samband med att Bolaget genomförde en 

företrädesemission i november 2018. Totalt nyttjades 700 132 

teckningsoptioner, vilket innebär en nyttjandegrad om 35 procent. Dalsspira 

mejeri tillförs genom teckningsoptionerna drygt 2,3 MSEK före 

emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK. 

 

• Försäljningen ökar under första halvåret med 19 % mot föregående år och 

försäljningstakten ökar till 24 % under andra kvartalet. Försäljningsökningen 

kommer från utökade samarbeten med befintliga butiker.  
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Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång 

• I augusti lanserar Dalsspira Grillost på Ica 

Sverige. Avtalet innebär att Dalsspira kan 

erbjuda Grillost till landets drygt 1 200 ICA 

butiker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvartalsjämförelse 

(tkr) 
 
 
 

Apr – 
Jun 
2019 

Jan – 
Mars 
2019 

Okt – 
Dec 
2018 

Jul – 
Sep 
2018 

Apr – 
Jun 
2018 

Jan – 
Mars 
2018 

Okt – 
Dec 
2017 

Jul – 
Sep 
2017 

Nettoomsättning 
 

7 175 6 858 
 

6 488 6 425 5 788 5 966 
 

5 983 6 102 

Bruttovinst 
 

3 457 3 066 3 521 3 016 2 920 2 969 2 797 3 104 

Bruttovinst i 
procent 
 

48 % 45 % 54 % 47 % 50 % 50 % 47 % 51 % 

Externa 
kostnader 
 

-3 818 -4 193 -4 216 -3 944 -4 331 -4 353 -3 946 -3 598 

EBIT 
 

-683 -1 449 -1 008 -1 245 -1 719 -1 711 -1 483 -790 

Resultat efter 
finansiella 
kostnader 

-735 -1 493 -1 071 -1 303 -1 818 -1 745 -1 577 -852 
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VD har ordet 

Ett halvår har nu passerat och vi börjar kunna se resultaten av de viktiga besparingar 

och åtgärder som vidtagits under våren för att förbättra resultatet för mejeriet. Första 

delen av året bestod i att hitta en lägre burn rate och under de senare månaderna har vi 

kunnat lägga energi och kraft på att öka försäljningen och fokusera på vårt 

volymsortiment. Resultatförbättringen är alltså en kombination av ökad försäljning samt 
utförda besparingsåtgärder som faller ut under vår- och sommarmånaderna.  

I vår tidigare rapport meddelade vi om det strategiska valet att stänga ner 

getmjölkssortimentet, trots detta har vi under kvartalet ökat omsättningen med 24 % 

jämfört mot föregående år. Ökningen består av utökad försäljning på befintliga butiker 

med befintligt sortiment. I diagrammet nedan kan vi se att trenden håller i sig även 

under juli månad. 

 

 

 

Framtid 

Styrelsen för Bolaget vidhåller planen att genom ökad försäljning och fortsatt minskning 

av kostnaderna sträva efter break even. Styrelsen kommer under året att analysera 
eventuella investeringar för ökad kostnadseffektivitet.  
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Försäljning och resultat 

Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden april till juni 2019 till 7 175  

(5 789) tkr med en bruttovinst om 3 457 (2 920) tkr och ett resultat före skatt på -735 

(1 818) tkr. Bruttomarginalen uppgick under perioden till 48 % (50 %).  

Likviditet och finansiering  

Den 30 juni 2019 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till -297 (-1 560) tkr. 

Dalsspira har räntebärande skulder om 2 054 (4 302) tkr samt en checkräkningskredit 
om 2 300 (2 300) tkr vilken per den 30 juni var nyttjad med 397 (1 575) tkr. 

Avskrivningar 

Kvartalets resultat har belastats med 313 (308) tkr i avskrivningar. 

Aktien  

Aktiekapitalet för Dalsspira mejeri AB uppgår per den sista mars 2019 till 1 709 429 kr 

och antalet utestående aktier till totalt 5 698 096 aktier. Dalsspira har 300 000 

utestående optioner med en lösenkurs om 6 kr som löper till och med den 31 augusti 

2021 samt 2 051 534 optioner med lösenkurs 3,30 kr som gick ut den 31 maj 2019. 

Kvarvarande mängd optioner innebär en utspädning om 29 % procent vid fullt 
nyttjande.  

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

Aktien handlades som minst till 2,82 kr och som högst till 3,90 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 

2019-11-15 Kvartalsrapport 3 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

6 
 

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) Apr-Jun 
2019 

Apr-Jun 
2018 

Jan-Jun 
2019 

Jan-Jun 
2018 

Jan-Dec  
2018 

Intäkter 7 177 5 788 14 036 11 775 24 668  

Kostnad sålda 
varor 

-3 720  -2 887 -7 512 -5 885 -12 614 
 

Bruttovinst i % 48 % 50 % 46 % 50 % 50 % 

Rörelsekostnader -3 827 -4 331 -8 031 -8 703 -16 499 

Avskrivningar -313 -308 -625 -617 -1 239 

Rörelseresultat -683 -1 719 -2 132 -3 430 -5 684 

Finansiella 
intäkter och 
kostnader 

-52 -99 -97 -133 -254 

Skatt 0 0 0 0 0 

Resultat -735 -1 818 -2 229 -3 563 -5 938 

 
Balansräkning i sammandrag 

 
(tkr)  2019-06-30 2018-12-31 

Materiella 
anläggningstillgångar 

9 616  10 241 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

588 663 

Lager  1 580 1 497 

Övriga fordringar 3 332 3 495 

Likvida medel 109 1 514 

Summa tillgångar 15 225  17 410 

   

Totalt eget kapital 9 357 9 379 

Långfristiga skulder 857 1 719 

Kortfristiga skulder 5 011 6 312 

Summa skulder och eget 
kapital 

15 225 
 

17 410 
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Kassaflödesanalys 

 2019-01-01 - 
2019-06-30 

2018-01-01 - 
2018-06-30 

Den löpande verksamheten     

Resultat före finansiella poster -2 132 -3 430 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet     

 - Avskrivningar 625 617 

      

Erhållen ränta     

Erlagd ränta -97 -133 

Betald inkomstskatt     

      

Ökning/minskning av kortfristiga tillgångar 80 -216 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -1 301 -715 

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 825 -3 877 

      

      

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -33 

Amortering av finansiella anläggningstillgångar 75 74 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 75 41 

      

Finansieringsverksamheten     

Nyemission 2 207   

Amortering av lån -862   

Upptagande av lån   1 971 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 345 1 971 

      

      

Periodens kassaflöde -1 405 -1 865 

Likvida medel vid periodens början 1 514 1 879 

Likvida medel vid periodens slut 109 14 

      

      

Kontroll     

Likvida medel enligt kvartalsrapport 109 14 

Avstämn mot UB ovan 0 0 
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Dalsspira mejeri i korthet 

Dalsspira mejeri producerar lokala 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 lite mer. I vårt 

sortiment hittar du närproducerad komjölk, grädde, yoghurt, ost och crème fraiche.  

Vision 

Att vara det självklara valet av närproducerade komjölksprodukter på vår 
hemmamarknad i väst.  

Affärsidé 

Dalsspira erbjuder svenska konsumenter lokala komjölksprodukter med god smak och 

med en känsla av äkta mathantverk. Med Dalsspiras produkter kan du göra ett val som 

känns bra i magen. Vi strävar efter 100 % leveranssäkerhet, bemötande och service i 
toppklass.  

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. Försäljningen inriktas mot den lokala marknaden samt kommun/landsting.    
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