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2021-01-01 - 2021-03-31

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande rapport för
perioden 2021-01-01 – 2021-03-31.
Januari-Mars 2021 (Januari-Mars 2020)
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 6 945 (7 493) tkr. En omsättningsförändring med
-7 % (9 %).
Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
-789 (-316) tkr.
Resultat före skatt uppgick till -1 278 (-691) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,05) kr.
Soliditeten uppgick till 46,5 % (75,1 %).

Väsentliga händelser under första kvartalet
•

Dalsspira började leverera Grillost till Sibylla. Samarbetets omfattning förväntas
uppgå till en årsvolym på ca 20 ton Grillost. Årsvolymen kan jämföras mot en
total försäljning av ca 35 ton Grillost under 2020 för Dalsspira mejeri.

•

Dalsspira inledde samarbete med Svenska Hamburgare om leverans av Grillost.
Osten ingår i Svenska Hamburgares nya satsning på helsvenska VEGO-produkter
och säljs via Svenska Hamburgare till dagligvaruhandel, restauranger och andra
storhushåll. Volymen är oviss då det är en helt ny produkt för Svenska
Hamburgare AB men försäljningskanaler finns upparbetade till Ica, Coop och
Food Service.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång
•

Dalsspira genomförde en riktad nyemission på 575 000 aktier till
teckningskursen 2,60 kronor per aktie. Bolaget tillfördes 1 495 tkr.

•

Dalsspira beviljades ett brygglån om 2,0 mkr från Almi som kan användas vid
behov. Utifrån den genomförda nyemissionen och det nya lånet bedöms bolagets
likviditetssituation vara betryggande för kommande år.

2

VD har ordet
Första kvartalet har fortsatt i Grillostens tecken och samarbeten har knutits med större
kunder kring Dalsspiras runda restaurangost. Vidare har vår rektangulära Grillost som
säljs till dagligvaruhandeln en fortsatt plats på marknaden, även sedan andra mejerier
lanserat egna svenska Grillostar. För att understödja försäljningen jobbar våra säljare
aktivt med införsäljning och kampanjer av osten.
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Under första kvartalet har extra fokus och kapital lagts på att lära upp ny säljpersonal
för att motverka den negativa trend vi sedan en tid har på försäljning av mejerivaror i
vårt närområde och för att främja tillväxt. Att besöka och sälja mjölk till butiker är starkt
relationsbaserat och därmed ett långsiktigt arbete som vi hoppas kunna se effekt av
framöver. Vi arbetar framåt för att ha goda möjligheter till ökad försäljning när
pandemin och restriktioner ebbar ut och besöksantalet åter igen ökar upp i väst Sverige.
I vintras anställde vi en produktionschef som är utbildad ostmästare och med
arbetserfarenhet inom mejeri. Anställningen är viktig i Dalsspiras fortsatta tillväxt och
skapar goda förutsättningar för en trygg organisation och produktion. Fokusområden
för produktionschefen kommer vara kvalité, leveranssäkerhet och produktutveckling.
Vi har även genomfört en företrädesemission för att tillföra bolaget kapital och
kompetens. Utöver emissionen har Dalsspira mejeri tecknat ett brygglån för att säkra
likviditeten framåt om omsättningsökningen dröjer längre än förväntat.
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Försäljning och resultat
Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden januari till mars 2021 till 6 945
(7 493) tkr med en bruttovinst om 3 758 (3 718) tkr och ett resultat före skatt på -1 278
(-691) tkr. Bruttomarginalen uppgick under perioden till 54 % (50 %).
Likviditet och finansiering
Den 31 mars 2021 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till 0 (5) tkr. Dalsspira har
räntebärande skulder om 2 784 (1 551) tkr samt en checkräkningskredit om 2 300
(2 300) tkr vilken per den 31 mars var nyttjad med 2 216 (1 147) tkr.
Avskrivningar
Kvartalets resultat har belastats med 426 (328) tkr i avskrivningar.
Aktien
Aktiekapitalet för Dalsspira mejeri AB uppgår per den sista mars 2021 till
2 252 351,10 kr och antalet utestående aktier till totalt 7 507 837 aktier. Dalsspira har
300 000 utestående optioner med en lösenkurs om 6 kr som löper till och med den
31 augusti 2021. Kvarvarande mängd optioner innebär en utspädning om 4,0 % procent
vid fullt nyttjande.
Bolaget handlas från den 21 december 2015 på Aktietorget under aktiesymbolen SPIRA.
Aktien handlades som minst till 2,65 kr och som högst till 3,49 kr under kvartalet.
Redovisningsprinciper
Företaget redovisar enligt regelverket K3.
Revisors utlåtande angående rapporten
Kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Årsstämma
Årsstämman kommer att äga rum 2021-05-28 på Dalsspira mejeri, Färgelanda
kl. 13.00.
Tidsplan för finansiell rapportering
2021-08-20 Kvartalsrapport 2
2021-11-12 Kvartalsrapport 3
För mer information om denna delårsrapport och bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
malin@dalsspira.se
Telefon: 073 068 82 18
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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
Januari-Mars 2020 - Kvartal
(tkr)

2021-01 01
– 2021-03-31
6 945
-3 187
-4 547
-426
-1 215

2020-01-01
– 2020-03-31
7 493
-3 775
-4 034
-328
-644

-63

-47

0
-1 278

0
-691

2021-03-31

2020-03-31

2020-12-31

Materiella
anläggningstillgångar

9 430

9 184

9 855

Finansiella
anläggningstillgångar

378

476

419

Lager

1 951

1 805

1 273

Övriga fordringar

3 383

3 474

3 025

0
15 142

5
14 944

3
14 575

7 043

11 224

8 321

2 123
5 976
15 142

1 186
2 534
14 944

2 263
3 991
14 575

Nettoomsättning
Kostnad sålda varor
Rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter och
kostnader
Skatt
Resultat
Balansräkning i sammandrag
(tkr)

Likvida medel
Summa tillgångar
Totalt eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget
kapital
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Kassaflödesanalys
2021-01-01 2021-03-31
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
- Avskrivningar
- Periodiserad leasingavgift

2020-01-01 2020-03-31

-1 278

-691

426
42

328
38

-1 036
1 983

-256
-2 483

137

-3 064

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-0
-0

-492
-492

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av lån
Upptagande av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
-140
0
-140

3 620
-168
0
3 452

-3
3
0

-104
109
5

Ökning/minskning av kortfristiga tillgångar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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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 samt ost.
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 kommuner.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen
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