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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

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande rapport för
perioden 2017-01-01 - 2017-09-30.

”Ökade försäljningsinsatser för fortsatt expansion”
Juli-September 2017 (Juli-September 2016)
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 6 102 (5 586) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om
ca 9 %.
Bruttoresultatet uppgick till 3 104 (2 134) tkr och bruttovinstmarginalen uppgick
till 51 % (38 %).
Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -494 (-956)
tkr.
Resultat före skatt uppgick till – 852 (- 1 276) tkr.
Resultat per aktie uppgick till - 0,29 (- 0,43) kr.
Soliditeten uppgick till 38 % (52 %).

Januari-September 2017 (Januari-September 2016)
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 17 996 (7 184) tkr, vilket motsvarar en tillväxt
om ca 150 %.
Bruttoresultatet uppgick till 8 993 (3 227) tkr och bruttovinstmarginalen 50 %
(45 %).
Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1 757
(-2 412) tkr.
Resultat per aktie uppgick till – 0,96 (- 1,1) kr.
Resultat före skatt uppgick till – 2 816 (- 3 222) tkr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
•

•

•

I slutet av september skickade Dalsspira ut de första leveranserna av både getoch komjölksprodukter till Willys butiker i Dalsland och Bohuslän. Butikerna har
blivit tillgängliga via nytt avtal med Axfood som tecknades i augusti.
Under sommaren har Dalsspira jobbat med produktutveckling och vecka 38
lanseras yoghurt gjord av närproducerad mjölk. Utvecklingen är positiv för både
försäljning och utnyttjandegrad av mejerianläggningen.
I september gjorde Dalsspira mejeri en överenskommelse med en innehavare av
teckningsoptioner utgivna under 2015 om inlösen av optioner under augusti
2017. Totalt emitteras 24 000 nya aktier, vilket tillförde Bolaget ca 200 tkr.
Dalsspira mejeri AB ökar därmed aktiekapitalet med 7 200 kr. Efter ökningen
uppgår aktiekapitalet till 887 274 kr och antalet utestående aktier till totalt
2 957 250 aktier.
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Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång
•

•

•

I oktober utökade Dalsspira försäljningskåren med en säljare för södra Göteborg,
Halland och Älvsborg. Målsättningen är att bearbeta de listningar på Ica och Coop
som Dalsspira har avtalat för att nå ett bredare försäljningsområde och därmed
ökad omsättning.
Under oktober informerar styrelsen för Dalsspira om beslut att genomföra en
företrädesemission. Målsättningen är att ta in ca 5,5 mkr för att möjliggöra
fortsatt expansion för företaget. Huvudägare, VD och styrelse kommer
tillsammans att teckna ca 10 % av emissionen.
Dalsspira möjliggör fortsatt expansion genom att avtala om utökade
försäljningsområden med Ica och Coop för de nyutvecklade
komjölksprodukterna så att hela den svenska marknaden kan bearbetas. Tidigare
har endast getmjölksprodukterna varit öppna för den nationella marknaden.
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Kvartalsjämförelse
Tkr

Juli - Sept
2016

Okt - Dec
2016

Jan – Mars
2017

April – Juni
2017

Juli – Sept
2017

Nettoomsättning

5 586

6 375

5 897

5 996

6 102

Bruttovinst

2 134

3 019

2921

2 968

3 104

Bruttovinst i
procent

38 %

47 %

50 %

49 %

51 %

Externa kostnader

-3 108

-3 062

-3 430

-3 729

-3 598

EBIT

-1 219

-569

-797

-1 054

-790

Resultat efter
finansiella
kostnader

-1 276

-617

-855

-1 108

-852
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VD har ordet
Under september har vi en rad goda nyheter att rapportera. Vi har startat ett helt nytt
logistikupplägg för vårt direktflöde till butiker. Logistikupplägget består av ett
samarbete mellan Dalsspira mejeri och två lokala aktörer i vårt närområde. Från start är
det våra mejeriprodukter och charkprodukter som samdistribueras, men ambitionen är
att fler företag skall kunna köpa in sig på en utarbetad logistiklösning. Fördelarna med
detta flöde är bland annat minskad miljöpåverkan, högre effektivitet och minskade
transportkostnader för Dalsspira, redan från första månaden har vi sett en klart positiv
effekt och minskat våra kostnader med ca 50 tkr på månadsbasis.
De andra nyheterna som vi annonserat under slutet av september är Dalsspiras
naturella yoghurt samt listning av vårt närproducerade mjölksortiment på Axfood. Den
naturella yoghurten erbjuds inledningsvis till alla butiker som ingår i Dalsspiras
direktflöde vilket är ca 120 butiker i Bohuslän och Dalsland. Idag är det ca 50 butiker
som tagit in vår nyhet. Inom en snar framtid lanseras även Dalsspiras vaniljyoghurt till
handeln.
Vecka 37 fick Dalsspira möjlighet att leverera till Willys och Hemköps butiker i Bohuslän
och Dalsland vilket inledningsvis gett ett tillskott på ca 1 500 liter mjölk per vecka. Vår
ambition var att snabbt ta oss in på 50 % av dessa butiker vilket vi redan nu lyckats med.

PRODUKTFÖRDELNING 2015

PRODUKTFÖRDELNING 2017
3% 2%1%

Mellanmjölk
Getmjölk

Standardmjölk

Getyoghurt
Getost

Grädde

38%

45%

5%
9%

Lättmjölk
Ost

42%

9%

Getmjölk
Crème Fraiche

17%

Getyoghurt

29%

Yoghurt

5

Komjölksförsäljningen står idag för ca 80 % av den totala omsättningen att jämföra med
getmjölksprodukter som utgjorde hela vårt sortiment fram till 2015. Nu när vi har nått
en god utnyttjandegrad i mejeriet genom komjölken, kommer vårt fokus på mer
förädlade produkter såsom ost och getmjölk att öka igen. Vi har under sista året tagit
fram ett tiotal nya produkter som vi tror kommer bygga verksamheten så att vi når
break even under 2018. Under q3 har vi i dialog med Ica och Coop öppnat listningar för
dessa produkter nationellt på Ica och Coop. Vår ambition är nu att innan årsskiftet öka
från 1 till 5 säljare i Sverige varav 2 nya redan är klara. De breda listningarna vi nu har
på Ica och Coop i Sverige gör det möjligt för oss att under kommande perioder öka
försäljningen av våra eftertraktade ko- och getmjölksostar nationellt.
En effekt av ovan satsning syns redan vid jämförelse mellan q2 mot q3 2017. En ökning
med 72 % på getostsortimentet och hela 89 % ökning på våra svenska komjölksostar.
Anledningen till ökningen är bland annat dagligvaruhandelns intresse för råvaror med
garanti för ursprunget, att de svenska konsumenterna vill handla inhemsk mat, vilket
gör att försäljningen av våra goda svenska ostar ökar.
Nedan visas Dalsspiras försäljningsutveckling från vårt inträde på AktieTorget 2015. Vi
har haft en god utveckling av komjölksförsäljningen sedan lanseringen men känner nu
att vi måste ta steget vidare. Under året har vi jobbat offensivt för att ta oss in i nya
butiker och hitta nya försäljningskanaler för våra produkter. Vi har en stabil ökning av
butiker i vårt närområde och sedan vår utbyggnad av säljkåren inleddes har vi även en
ökning i antalet butiker på den nationella marknaden. Vår strategi är att sälja vår
komjölk regionalt och våra förädlade komjölksprodukter så som ostar och syrade
produkter samt getmjölksprodukter nationellt.

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING 2015-2017
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Framtid

I vår förra delårsrapport meddelade vi att vi kommer att utöka Dalsspiras säljkår för att
fortsätta ta marknadsandelar nationellt genom våra befintliga listningar. I augusti
anställde vi en säljare för södra Sverige och nu i oktober anställs vår tredje säljare vars
försäljningsområde kommer att sträcka sig från Halland, Södra Göteborg och en bit in i
Älvsborg. Det betyder att våra säljare idag täcker in hela västra kusten från Ystad i söder
till Karlstad i norr. Redan nu har vi ett 20 tal nya Ica och Coop-butiker som erbjuder
getost, getmjölk och komjölksostar i landets södra regioner.
Under oktober kommer vi att genomföra en företrädesemission för att möjliggöra
fortsatt expansion. Styrelse, VD och huvudägare på Dalsspira kommer att teckna ca 10 %
av emissionen. Kapitalet från emissionen kommer bland annat att användas till att
utveckla vår säljkår ytterligare och bearbeta de listningar som vi erhållit sedan vårt
inträde på AktieTorget vintern 2015. Utöver säljkår kommer vi att utveckla mejeriet
med investeringar i ystproduktion för att kunna möta den ökade efterfrågan på vårt
ostsortiment och för att öka effektiviteten så att konkurrenskraft uppnås. Slutligen
kommer vi jobba vidare med produktutveckling för att möta våra kunders förfrågningar
och öka vår marknadsandel i butik genom breddat produktsortiment. Vi har en rad
unika och konkurrenskraftiga premiumprodukter under utveckling och av
konkurrensskäl kan jag berätta mer om dessa först vid kommande lanseringstillfällen.
Jag tror att dessa investeringar i säljkår, produktion och produktutveckling är rätt väg
framåt för Dalsspira och att dessa investeringar kommer att öka våra volymer så att vi
tar oss till break-even under kommande år.
Försäljning och resultat
Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden juli till september 2017 till 6 102
(5 586) tkr med en bruttovinst om 3 104 (2 134) tkr och ett resultat före skatt på -852
(-1 276) tkr. Bruttomarginalen uppgick under perioden till 51 % (38 %).
Likviditet och finansiering
Den 30 september 2017 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till 0 (557) tkr.
Dalsspira har räntebärande skulder om 4 395 (4 644) tkr samt en checkräkningskredit
om 2 300 (2 300) tkr vilken per den 30 september var nyttjad med 1 329 (0) tkr.
Avskrivningar
Kvartalets resultat har belastats med 296 (245) tkr i avskrivningar.
Aktien
Aktiekapitalet för Dalsspira mejeri AB uppgår per den sista september 2017 till 887 274
kr och antalet utestående aktier till totalt 2 957 250 aktier. Dalsspira har 71 000
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 optioner
innebär en utspädning om 2 % procent vid fullt nyttjande.
Bolaget handlas från den 21 december 2015 på Aktietorget under aktiesymbolen SPIRA.
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Aktien handlades som minst till 8,90 kr och som högst till 11,00 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
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)

Juli-Sept
2017

Juli-Sept
2016

Jan-Sept
2017

Jan-Sept
2016

6 102

5 586

17 996

7 184

Kostnad sålda
varor
Bruttovinst i %

-2 998

-3 452

-9 003

-3 957

51 %

38 %

50 %

45 %

Rörelsekostnader

-3 598

-3 108

-10 757

-5 657

Avskrivningar

-296

-245

-878

-675

Rörelseresultat

-790

-1 219

-2 642

-3 105

-62

-56

-181

-135

0

0

0

-3

-852

-1 276

-2 816

-3 225

Intäkter

Finansiella
intäkter och
kostnader
Skatt
Resultat

Balansräkning i sammandrag
(tkr)

2017-09-30

2016-12-31

Materiella
anläggningstillgångar

11 533

11 591

Finansiella
anläggningstillgångar

850

963

984
2 557

950
2 854

19
15 943

567
16 925

Totalt eget kapital

6 063

7 669

Långfristiga skulder

4 549

4 354

5 331
15 943

4 902
16 925

Lager
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget
kapital
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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 lite mer.
I vårt sortiment hittar du bland annat getmjölk, getyoghurt och getostar samt
närproducerad komjölk, grädde, yoghurt, ost och crème fraiche.
Vision
Get: är att vara marknadsledande mejeri på getmjölksprodukter i Sverige.
Ko: är att vara det självklara valet av närproducerade komjölksprodukter på vår
hemmamarknad i väst.
Affärsidé
Dalsspira erbjuder svenska konsumenter lokala get- och komjölksprodukter med god
smak, unika egenskaper 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. 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
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