2016-08-19

Delårsrapport
2015-10-01 - 2016-06-30

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

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande rapport för
perioden 20151001 till 20160630.

Mjölken från Dalsspira fyller mejerihyllorna
April-Juni 2016 (Tredje kvartalet 2015/2016)





Nettoomsättningen uppgick till 1 148 (341) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om
237%.
Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -631(-26)
tkr.
Resultat före skatt uppgick till -1 087 (-45) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,045) kr.

Oktober 2015- Juni 2016 (Ackumulerat)







Nettoomsättningen uppgick till 2 025 (1 082) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om
87%.
Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -2 128 (-51)
tkr. Resultatet påverkas av ökade rörelsekostnader i samband med
uppbyggnaden av det nya mejeriet samt expansionskostnader inom marknad och
sälj.
Resultat före skatt är -2 652 (-215) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -0,9 (-0,2) kr.
Soliditeten uppgick till 69% (12%).

Väsentliga händelser under perioden


Dalsspira kunde enligt plan driftsätta mejeriet i juni och mjölken har sedan dess
fyllt mejerihyllorna i Bohuslän och Dalsland.

Väsentliga händelser efter perioden



Under juli och augusti har den goda försäljningstillväxten fortskridit och
Dalsspira redovisar försäljning för juli som uppgick till 1 655 tkr.
Dalsspira har under sommaren skrivit ett regionalt avtal med Axfood vilket
innebär att vi kommer kunna leverera till Hemköps-butiker i Västra Götaland.
Detta är ett viktigt första steg i att få en central listning även på Axfood. Sedan
tidigare har Dalsspira centralt avtal med Ica och regionala avtal med Coop.
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VD har ordet
I vår föregående delårsrapport berättade vi om att mejeriet snart skulle vara i
produktion och att fullt fokus låg på igångsättandet av det nya mejeriet i Färgelanda. Nu
kan vi med stolthet berätta att installationerna av maskinerna sedan ett par månader är
klara och i drift.
Andra veckan i juni började Dalsspira leverera ut närproducerad komjölk med en högre
ersättning till de 3 bönder som levererade mjölk till oss. Knappt två veckor senare
lanserades även en grädde till handeln. Nyheterna togs väl emot från både handlare och
konsumenter och vi fick under första månaden 40 nya butiker, i Dalsland och Bohuslän,
som köper in det närproducerade komjölkssortimentet. Det är mycket positivt att vi nu
når ut till alla de 4 största kedjorna då vi utöver nytt avtal med Axfood dessutom
kommit in på 2 City Gross butiker (Bergendahls).
I slutet av juni hade vi 7 st mjölkleverantörer, vilket betyder att vi kunnat erbjuda
ytterligare 4 gårdar möjlighet att sälja sin mjölk genom Dalsspira. Kommentarerna från
konsumenter har varit mycket positiva och önskan att få hjälpa sina lokala bönder och
det lokala jordbruket till en bättre ekonomi har varit stark.
Komjölksförsäljningen och den publicitet som skapats den senaste månaden kring vårt
mejeri har även visat positiva effekter på försäljningen av getmjölk och getost i form av
nya butiker som tagit in produkterna. I getmjölkssortimentet finns konsumtionsmjölk
från get, yoghurt från getmjölk, vår paradost handrullad Chèvre, Geta-ost, Hallou-get
(grillost), camembert Snövit och långlagrad hårdost Blå Simon. Av dessa satsar vi nu på
en fokuserad central lansering av Geta-Ost och Hallou-get vars införsäljning vi håller på
med för närvarande.

Vi har under ett par månader presenterat försäljningen för mejeriet med jämförelse mot
föregående år och månad för att hålla våra aktieägare uppdaterade kring statusen på
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företaget. I ett pressmeddelande i juli presenterade vi försäljningssiffror för juni månad.
818 tkr, en höjning med 476% jämfört med juni 2015 vilket ger en indikation på den
stora expansion företaget fortfarande befinner sig i. I juli ökade försäljningen med dryga
100% jämfört med månaden innan, vilket innebär en försäljning av drygt 5300 liter per
dag fördelat på mellan- och standardmjölk samt grädde. Detta är mycket glädjande då
5000 liter/dag har varit ett viktigt mål för oss.
För att veta mer om Dalsspira rekommenderar vi att ni följer oss på Facebook där vi
kontinuerligt uppdaterar de senaste händelserna kring återförsäljare, nyheter från
bönderna eller från oss på mejeriet.
I juni månad bytte Dalsspira fullt ut till den nya grafiska profilen med ny logga, hemsida
och förpackningar på produkterna. Vi har på ett tydligare sätt försökt förmedla våra
kärnvärden omtanke – passion – yrkesstolthet och att vi erbjuder lokalproducerade
mejeriprodukter med god smak, unika egenskaper och stark hantverkskänsla. För oss är
det viktigt att våra konsumenter känner en samhörighet med oss och våra produkter.
Den totala investeringen för mejeriet beräknas till 18 mkr, av dessa leasas maskiner till
ett värde av 6 mkr. Resterande del av det nya mejeriet finansieras genom banklån på 4
mkr och genom det kapital Dalsspira tog in i nyemissionen hösten 2015. Utöver detta
har Dalsspira under våren beviljats 1 mkr i lån från ALMI för den marknadssatsning som
mejeriet genomför under 2016.
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Resultatrapporter i sammandrag
April-Juni 2016
(tkr)

Intäkter
Kostnad sålda varor
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter och
kostnader
Skatt
Resultat

20160401-20160630

20150401-20150630

1 148
-461
-1 318
-410
-1 041

341
-67
-300
0
-26

-46

-16

0
-1 087

-3
-45

20151001-20160630

20141001-20150630

2 025
-934
-3 219
-455
-2 583

1 082
-289
-844
-99
-150

-69

-63

-3
-2 655

-2
-215

20160630

20150630

8 499

911

707
2 465
2 424
14 095

680
15
11
1 617

9 794
2 552
1 749
14 095

200
915
502
1 617

Oktober 2015- Juni 2016
(tkr)

Intäkter
Kostnad sålda varor
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter och
kostnader
Skatt
Resultat
Balansräkning i sammandrag
(tkr)
Materiella
anläggningstillgångar
Lager
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar
Totalt eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget
kapital
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Aktien
Antalet aktier uppgick per 30 juni 2016 till 2 813 250 aktier. Motsvarande antal aktier
per 30 juni 2015 var 1 000 000 st, justerat för split. Utöver aktier har Dalsspira även 215
000 utestående optioner med en lösenkurs om 8,40 kr. Rätten att teckna aktier enligt
optionsavtalet löper till och med den 31 augusti 2018. Optionerna innebär en
utspädning om 7 procent vid fullt nyttjande. Bolaget handlas från den 21 december 2015
på Aktietorget under aktiesymbolen SPIRA.
Aktien handlades som minst till 7,35 kr och som högst till 9,50 kr under perioden.
Revisors utlåtande angående rapporten
Kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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.
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 arbetar vi nationellt medan komjölken inriktas mot den lokala
marknaden och kommun/landsting.
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Tidsplan för finansiell rapportering
2016-11-18 Kvartalsrapport 4 (2015/2016)
2017-02-27 Bokslutskommuniké
För mer information om denna delårsrapport och bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
malin@dalsspira.se
Telefon: 076-3360556
Dalsspira mejeri AB
Håbynvägen 6
458 30 Färgelanda
Telefon: 0528-50001
E-post: info@dalsspira.se
Hemsida: www.dalsspira.se

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen
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