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Bokslutskommuniké
Oktober 2015 - December 2016

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

Dalsspira har ett förlängt räkenskapsår som sträcker sig från oktober 2015 till december
2016. Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande rapport
för perioden.

”Vi ska vara det självklara valet av närproducerad mjölk på vår
hemmamarknad”
Oktober-December (Femte kvartalet )






Nettoomsättningen uppgick till 6 375 (427) tkr.
Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -449 (-697)
tkr.
Resultat före skatt uppgick till - 620 (- 707) tkr.
Resultat per aktie uppgick till - 0,20 (- 0,25) kr.
Soliditeten uppgick till 45,3 % (82,2%).

Oktober 2015- December 2016 ( 15 mån ackumulerat)
( Jämf. sker mot 7 mån 2015)







Nettoomsättningen uppgick till 13 967 (900) tkr.
Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick -3 534 (117)
tkr.
Resultat före skatt uppgick till -4 550 (27) tkr.
Resultat per aktie uppgick till – 1,62 (0,02) kr.
Soliditeten uppgick till 45,3 % (74,1%).

Väsentliga händelser under verksamhetsåret








Dalsspira noterades på Aktietorget 21 december 2015 som en del i att finansiera
det nya mejeriet för get- och komjölk med fokus på lokala produkter. I
emissionen tecknades totalt 1 127 937 aktier, motsvarande 9 023 496 SEK
fördelat på 442 investerare.
2016 inleddes med att Dalsspira blev rikstäckande getmjölksleverantör till Ica
vilket innebar tillgång till införsäljning hos drygt 1000 butiker. Avtalet innebär en
kostnadseffektiv logistiklösning.
Under våren 2016 startade byggnationen av mejeriet i Färgelanda. Arbetet
utfördes med ÅF Industry och Tetra Pak som huvudleverantörer och mejeriet
stod klart efter endast 4 månader. Mejeriet är byggt för ca 13 000 liter
inkommande mjölk per dag och nyttjas i dag till drygt 50%.
I början av juni levererades den första mjölken och grädden ut till butiker i
närområdet och efterfrågan var stor från både konsumenter och handlare.
Dalsspira fick 30 nya kunder första leveransdagen.
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I september utökades butikspackavtalet med Ica. Två getostar, Hallou-get och
Geta-ost togs upp i sortimentet och även dessa blev säljbara för 1000 butiker
med samma logistiklösning.
Produktsortimentet utvidgades vidare med en lokalt producerad crème fraiche
samt gräddost av komjölk till julhandeln.
Satsningen på försäljning resulterade i rekryteringen av ny Key Account Manager
som har lång erfarenhet från dagligvaruhandeln.

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång






Dalsspiras nya REKO-märkning
presenterades i januari för marknaden.
Dalsspira redogjorde för det strategiska
valet att utesluta soja och palmolja i
fodret till korna för minskad påverkan
på regnskogen.
Från v. 7 fick Dalsspira möjlighet att
leverera komjölksprodukter via Ica till
den regionala marknaden i västra
Götaland.
Dalsspira har under vintern utvecklat
ett glassortiment som kommer att
tillverkas i Göteborg av Gettergoda
mejeriprodukter. Glassen kommer
initialt att lanseras under våren i 6
spännande smakkombinationer.

VD har ordet
Nu lägger vi med stor glädje vårt första år som lokalt micromejeri bakom oss. Dalsspira
gick till börsen som Sveriges första och enda kombinerade get- och komjölksmejeri. De
senaste åren har bestått av många spännande händelser så som börsnotering,
mejeribyggnation och lyckad lansering av vårt närproducerade sortiment. Vi är väldigt
glada för det mottagande vi fått både av konsumenter, butiker och kedjor. Under 2017
kommer vi att jobba vidare för att förvalta detta förtroende väl.
Vi startade upp med endast 4 gårdar som levererade in mjölk till mejeriet. Detta har
sedan utvecklats till nuvarande 11 leverantörer för att möta efterfrågan från butiker och
konsumenter. Leverantörernas gårdar hittas inom en radie på 4 mil från mejeriet,
tillsammans har de 830 kossor som producerar ca 50 000 liter mjölk varje vecka.
Perioden från hösten 2016 till december 2016 har även inneburit stora förändringar för
organisationen och vi har utökat personalstyrkan flera gånger under 2016 för att bygga
upp en anpassad och effektiv verksamhet. Företaget har kompletterats inom produktion,
ekonomi och försäljning med kunniga medarbetare.
Vi inledde lanseringen med mellan-, standardmjölk och vispgrädde som sedan har
kompletterats med lättmjölk, crème fraiche och gräddost. Produkterna har tagits väl
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emot av såväl konsumenter som handlare. Vi valde även under hösten att ta ett steg till i
vårt miljöarbete och inte bara garantera närproducerade produkter utan även REKOmärkta mejerivaror. Vår REKO-märkning innebär bland annat att allt foder som ges till
korna är helt soja- och palmoljefritt. Dessutom kommer fodret ifrån Sverige och endast i
undantagsfall från andra länder i Europa, när det är brist på råvara lokalt. För oss är det
ett krav att alla våra leverantörer är REKO.
Dalsspira informerade under vintern om nytt avtal med Ica vilket innebär att det från
och med v. 7 kommer det bli möjligt för oss att leverera mjölk och grädde till drygt 200
nya ICA-butiker via befintligt butik- och logistikpacksflöde. Avtalet innebär nya
försäljningsmöjligheter i Västra Götaland vilket hjälper oss att nå fler butiker i
Göteborgsområdet vilket är ett av de
mål vi tidigare satt upp. Redan idag har
vi 5 nya butiker i området och vår
målsättning är att dubblera detta inom
kort.
Nyhet
Dalsspira kommer under våren att
lansera gräddglass! Det är
glassmästaren på Gettergoda
mejeriprodukter som kommer att
tillverka glassen i Göteborg enligt
Dalsspiras värderingar. Glassen
kommer att lanseras i sex spännande
smakkombinationer med huvudfokus
på svenska råvaror som i några fall
spetsas med någon exotisk ingrediens
för den goda smakens skull. Gettergoda tillverkar sedan tidigare även getmjölksglass
med råvara från Dalsspira.
Vi kommer under innevarande år fortsätta arbeta med att förstärka vår position i
befintligt försäljningsområde och med produktsortimentet i butikerna. Vi kommer att
jobba för att majoriteten av våra butiker ska vara fullsortimentsbutiker där
konsumenterna kan hitta hela Dalsspira-sortimentet. För att kunna nå detta har vi under
sista kvartalet utökat vårt säljteam med en Key Account Manager som har stor
kompetens från dagligvaruhandeln och som ska möjliggöra steget till nästa nivå
försäljningsmässigt. Vi lägger också stort fokus på marknadsföringen genom sociala
medier och vår hemsida med personlig, öppen och ärlig information om mejeriet och
våra leverantörer.
Under 2017 kommer vi att utveckla våra produktionsprocesser och effektivisera
produktionen för att nå förbättrade bruttomarginaler. I ett inledande skede har vi räknat
med att komjölken kommer att skapa vinster för att vi skall kunna satsa långsiktigt och
strategiskt på våra getmjölksprodukter. Vi ser även stor potential på getmjölkssidan till
ökad kostnadseffektivitet då denna produktion tidigare till stor del varit
hantverksmässig.
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2015/2016 började vi bygga en stabil grund för Dalsspira mejeri med stor
kompetensökning inom både styrelse och verksamhet. Vi har ett år bakåt att dra lärdom
ifrån och flera år framför oss med många möjligheter. Med detta så vill jag tacka för ett
fantastiskt 2016 och samtidigt utlova ett händelserikt 2017 för mejeriet på bygden.
Försäljning och resultat
Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden oktober 2015 till december 2016 till
13 967 (900) tkr med en bruttovinst om 6 225 (880) tkr och ett resultat före skatt på 4 550 (27) tkr. Bruttomarginalen uppgick under perioden till 45%. Resultatet påverkas
av höga rörelsekostnader i samband med uppbyggnaden av det nya mejeriet samt
expansionskostnader inom organisation, marknad och sälj. Under hösten såldes den
gamla produktionsanläggningen, vilket gav en bokföringsmässig förlust på 170 tkr och
utöver det har nedskrivning av lager tillkommit med 200 tkr under perioden. I förlusten
för 2015/2016 inkluderas högre kostnader än förväntat för energiåtgång och frakt vilket
föranleder innevarande års arbete med att hitta energieffektiviseringar samt en
anpassad logistiklösning.
Likviditet och finansiering
Den 31 december 2016 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till 2 159 (4 158) tkr.
Dalsspira har räntebärande skulder om 4 603 tkr samt en checkräkningskredit om 2 300
(300) tkr vilken per den 31 december var nyttjad med 708 tkr.
Investeringar
Investeringarna i det nya mejeriet uppgick till 18,6 mkr varav materiella
anläggningstillgångar utgjorde 12,1 mkr (826) tkr och resterande utgörs till största
delen av leasingavtal för processutrustning som redovisas operationellt. Ett långsiktigt
hyresavtal tecknades med Färgelanda kommun avseende mejerifastigheten, i avtalet
inkluderas diverse lokalanpassningar. Mejeriet som byggts processar ca 13 000 liter
komjölk per dag och är förberett för yoghurtproduktion. I anläggningen finns även en
del för vår osttillverkning och getmjölksproduktion samt tillhörande kyllager.
Avskrivningar
Årets resultat har belastats med 626 tkr i avskrivningar.
Anställda
Per den 31 december 2016 hade Dalsspira 7 (3) anställda.
Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret 2016.
Aktien
Den publika emissionen som Dalsspira genomförde i november 2015 omfattade 1 000
000 aktier med en tilläggsoption för styrelsen att vid överteckning utöka emissionen
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med maximalt 500 000 aktier. I emissionen tecknades totalt 1 127 937 aktier,
motsvarande 9 024 tkr fördelat på 442 investerare. Med anledning av det stora
investeringsbehovet i ny mejerianläggning som bolaget stod inför valde styrelsen nyttja
övertilldelningsoptionen. Det innebär att bolaget har totalt 2 813 250 aktier.
Aktiekapitalet har därmed ökat från 506 100 kr till 844 074 kr genom emissionen.
Utöver aktier har Dalsspira även 215 000 st 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 11 kr och som högst till 14,50 kr under kvartalet och
som minst 6,10 kr och högst 16 kr under verksamhetsåret.
Redovisningsprinciper
Företaget redovisar enligt regelverket K3.
Revisors utlåtande angående rapporten
Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Nästa rapport
Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Dalsspiras kontor
och hemsida från 2017-04- 18.
Årsstämma
Årsstämman kommer att äga rum 2017-05-11 på mejeriet i Färgelanda.
Tidsplan för finansiell rapportering
2017-05-08 Kvartalsrapport 1
2017-05-11 Årsstämma
2017-08-24 Kvartalsrapport 2
2017-11-16 Kvartalsrapport 3
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Resultatrapporter i sammandrag
Oktober-December 2016 - Kvartal
(tkr)

20161001-20161231

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

20151001-20151231

6 375
-3 356
-3 662
74
-569

427
-429
-670
-25
-697

-51

-10

3
-617

0
-707

På grund av justerade avskrivningsplaner i bokslutet har periodens avskrivningar blivit positiv.

Oktober 2015- December 2016 Helår
(tkr)

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

20151001-20161231
(15 mån)

20150101-20150930
(7 mån)

13 986
-7 742
-9 989
-626
-4 371

1 150
21
-1 054
-56
61

-179

-35

0
-4 550

0
27
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Balansräkning i sammandrag
(tkr)
Materiella
anläggningstillgångar
Finansiella
anläggningstillgångar
Lager
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

2016-12-31

2015-09-30

11 591

826

963
950
2 854
567
16 925

834
171
4 135
5 966

7 669
4 354
4 902
16 925

4 418
1 040
508
5 966

2015-10-01
2016-12-31
-2 145

2015-03-01
2015-09-30
35

-12 797

0

11 378

4 093

-3 568

4 128

Likvida medel vid årets början

4 135
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Likvida medel vid årets slut
Likvida medel vid årets slut
inkl. outnyttjad checkkredit

567
2 159

4 135
4 435

Totalt eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget
kapital
Kassaflödesanalys
(tkr)
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

8

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 arbetar vi nationellt medan komjölken inriktas mot den lokala
marknaden och kommun/landsting.
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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

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen
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