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Kvartalsrapport
2021-07-01 - 2021-09-30

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Styrelsen och verkställande direktören för Bolaget avger härmed följande rapport för
perioden 2021-07-01 - 2021-09-30.
Juli-September 2021 (Juli-September 2020)
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 6 667 (7 577) tkr, en omsättningsförändring med
-12 % (1 %).
Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
-1 096 (-49) tkr.
Resultat före skatt uppgick till -1 587 (-536) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,07) kr.
Soliditeten uppgick till 46,2 % (61,6 %).

Januari - September 2021 (Januari-September 2020)
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 20 389 (23 198) tkr, en omsättningsförändring
med -12 % (8 %).
Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
-3 008 (-977) tkr.
Resultat före skatt uppgick till -4 477 (-2 195) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,29) kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
•

Dalsspiras Grillost utnämns till ”Bäst i test” när Aftonbladet
testar nio olika varianter av Halloumi och Grillostar. Juryns
motivering: ”Gulfärgad, rätt tunn, mer som en platta än den
typiska halloumiklossen. Det ger mycket fin stekyta för
pengarna och ändå en smörig och saftig konsistens med
precis lagom gnissel. Smaken matchar med perfekt sälta. Fyra
av fem testare rankar den som bäst i test och en solklar
vinnare.”

•

Dalsspira inleder samarbete med Lidl om distribution av två
sorters yoghurt till alla Lidls butiker i Sverige. Leveranserna planerades till
november 2021.

•

Styrelsen i Dalsspira mejeri har, med stöd av bemyndigandet som lämnades på
årsstämman den 28 maj 2021, genomfört en nyemission med företräde för
befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Dalsspira 3,75 MSEK efter
emissionskostnader som uppgick till 0,25 MSEK.

•

Dalsspira vann den offentliga upphandlingen av mejeriprodukter i Dalsland med
start i juni 2022. Dalsspira har sedan tidigare levererat mjölk i 1 liter till
Dalslandskommunerna men kommer nu efter avtalet att utvidga med mjölk i 10
2

liter till skolor samt yoghurt och grädde. Avtalet är en utökning av det tidigare
avtalet och uppskattas uppgå till en årlig omsättning a ca 2,3 mkr jämfört mot
knappt 1 mkr idag. En avtalsperiod gäller under 2 år med möjlighet till
förlängning på 2 år.
Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång
•

Den avtalade leveransen av yoghurt till Lidls 203 butiker börjar levereras ut
enligt uppsatt tidsplan. Smakerna som saluförs under Dalsspiras eget varumärke
är Hallon samt Päron/Vanilj.
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VD har ordet
Vi lämnar ett kvartal bakom oss med två spännande avtal tecknade. Yoghurten till Lidl
möjliggör två nya smaker och är starten på en förhoppningsvis långsiktig relation. Vi
kommer dessutom kunna sälja yoghurten till våra andra lokala butiker här i Bohuslän
och Dalsland.
Avtalet som tecknats med Dalslandskommunerna kring mejerivaror till den offentliga
sektorn möjliggör för oss att starta upp med en ny produkt – 10 liters bag in box till
skolornas mjölkautomater. Bag in box är en förutsättning för att kunna sälja mjölk till
skolorna även utanför Dalsland och med en trygg större kund i grunden kan vi fortsätta
införsäljningen av bag in box till andra kunder.
Vi har under året märkt en hårdare konkurrens i butiksledet sedan de större mejerierna
lanserat sina egna svenska Grillostar, det har bidragit till att ökningstakten för Grillosten
inte varit lika hög som innan i dagligvaruhandeln. Däremot har försäljningen av
Grillostburgare till restaurang ökat som en konsekvens av högre säljbearbetning.
Mjölkförsäljningen är fortsatt utmanande för oss, en utveckling som startade i samband
med pandemin, vilket bidrar till att försäljningssiffrorna som redovisas månadsvis
fortsatt är låga. Vi jobbar fortsatt aktivt med varumärkeskommunikation för att upplysa
om Dalsspira och våra produkter och vi kommer att ytterligare intensifiera den fysiska
säljberarbetningen under Q1.
Prenumerera på nyhetsbrev från Dalsspira? Vi kommer under årsskiftet att starta upp
ett nyhetsbrev med info från mejeriet som du gärna får anmäla dig till, skicka i så fall ett
mail med din mailadress till malin@dalsspira.se.
Vi hoppas att du som aktieägare frågar efter Dalsspiras produkter i din butik och
berättar om oss för dina vänner och bekanta.

Grillost omsättning/kvartal
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Framtid
Fokus framåt kommer fortsatt vara att öka försäljningen genom aktiv bearbetning av
marknaden, såväl avseende butiker och hotell och restaurangsegmentet som direkt till
slutkonsument. Nya och utökade försäljningssamarbeten för befintliga produkter och
utveckling av nya produkter, såsom de nyligen lanserade yoghurtsmakerna, är
fokusområden för att växa Dalsspira.
Försäljning och resultat
Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden juli till september 2021 till 6 667
(7 577) tkr med en bruttovinst om 3 035 (3 930) tkr och ett resultat före skatt på -1 587
(-536) tkr. Bruttomarginalen uppgick under perioden till 46 % (52 %).
Likviditet och finansiering
Den 30 september 2021 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till 2 935 (705) tkr.
Dalsspira har räntebärande skulder om 4 427 (3 142) tkr samt en checkräkningskredit
om 2 300 (2 300) tkr vilken per den 30 september var nyttjad med 0 (0) tkr.
Avskrivningar
Kvartalets resultat har belastats med 423 (427) tkr i avskrivningar.
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Aktien
Aktiekapitalet för Dalsspira mejeri AB uppgår per den siste september 2021 till
3 031 063,8 kr och antalet utestående aktier till totalt 10 103 546 aktier.
Bolaget handlas från den 21 december 2015 på Spotlight under aktiesymbolen SPIRA.
Aktien handlades som minst till 1,89 kr och som högst till 4,10 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
2022-02-28 Bokslutskommuniké
För mer information om denna delårsrapport och bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
malin@dalsspira.se
Telefon: 073-068 82 18
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

Juli-september 2021
(tkr)

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

2021-07-01 –
2021-09-30
6 667
-3 632
-4 131
-423
- 1 519

2020-07-01 –
2020-09-30
7 577
-3 647
-3 979
-427
-476

-69

-60

0
-1 587

0
-536

2021-01-01 –
2021-09-30
20 389
-9 914
-13 483
-1 275
-4 283

2020-01-01 –
2020-09-30
23 198
-11 758
-12 417
-1 086
-2 063

-194

-132

0
-4 477

0
-2 195

Januari-september 2021
(tkr)

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

2021-09-30

2020-09-30

2020-12-31

Materiella
anläggningstillgångar

8 580

10 225

9 855

Finansiella
anläggningstillgångar

294

461

419

2 364
3 020

1 652
2 977

1 273
3 025

2 935
17 193

705
16 020

3
14 575

9 012

9 861

8 321

3 464
4 717
17 193

2 368
3 791
16 020

2 263
3 991
14 575

Lager
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar
Totalt eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget
kapital
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
- Avskrivningar
- Periodiserad leasingavgift

2021-0101 - 202109-30

2020-01-01
- 2020-0930

-4 376

-2 063

1 275
125

1 086
52

-776
17

-1 152
-95

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 735

-2 304

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-0
0

-2 291
-2 291

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av lån
Upptagande av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

5 168
-498
2 000
6 670

3 768
-577
2 000
5 191

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

2 932
3
2 935

596
109
705

Ökning/minskning av kortfristiga
tillgångar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
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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 och 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 kommun/landsting.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen
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