Dalsspira mejeri
Halvårsrapport
2022-01-01 - 2022-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande rapport för
perioden 2022-01-01 – 2022-06-30.
April-juni 2022 (april-juni 2021)
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 6 649 (6 777) tkr. En omsättningsförändring med
-2 % (-17 %).
Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
-1 895 (-1 124) tkr.
Resultat före skatt uppgick till -2 365 (-1 612) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,20) kr.
Soliditeten uppgick till 17,8 % (44,6 %).

Januari-Juni 2022 (Januari-Juni 2021)
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 11 847 (13 722) tkr. En omsättningsminskning
med 14 % (12 %).
Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
-4 423 (-1 912) tkr.
Resultat före skatt uppgick till -5 355 (-2 890) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -0,49 (-0,38) kr.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
•

Dalsspira mejeri AB avslutade den 5 april teckningsperioden för innehavare av
teckningsoptioner som emitterades i samband med Dalsspira mejeris
företrädesemission under 2021. Lösen av teckningsoptionerna tillförde Dalsspira
960 tkr före emissionskostnader vilka uppgick till 50 tkr. Genom emissionen har
antalet aktier i Dalsspira mejeri ökat med 821 742 st till 10 925 288 st aktier.
Aktiekapitalet ökade samtidigt till 3 277 586,40 kronor.

•

Under maj månad började Dalsspira leverera ut de nya smaksatta Grillostarna
som produktutvecklats fram under vintern på mejeriet. Ostarna säljas på Ica
butiker runt om i Sverige via butikspackavtal, på Coop i Bohuslän/Dalsland och
Coop Göteborg samt på utvalda lokala Citygross butiker.

•

Den 17 juni lämnar styrelsen för Dalsspira in en ansökan om rekonstruktion på
grund av hastigt försämrad likviditet. Dalsspira beviljas 3 månaders
rekonstruktion av Tingsrätten.

•

Den 29 juni tillträder en ny styrelse för Dalsspira mejeri. Omval av Mikael Olsson
och nytillträde av Mats Ekberg, Carina Alexandersson och Thorbjörn Leu. Mats
Ekberg utsågs till styrelsens ordförande.
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Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång
•

•
•

I samband med rekonstruktionen har styrelsen för Dalsspira valt att ej längre
månadsvis skicka ut försäljningen för tidigare månad. Försäljningen kommer
framöver att rapporteras i kvartalsrapporterna.
Den 15 augusti tillträdde Madelene Enarsson som VD i Dalsspira mejeri.
Styrelsen kallar till extra bolagsstämma den 29 augusti för val av nya ledamöter
till styrelsen vilket är första fasen i en omorganisation som ett led i att minska
bolagets förluster och att nå lönsamhet. Bolaget inleder även en genomlysning av
verksamheten för att identifiera potentiella besparingsmöjligheter.
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VD har ordet
Under andra kvartalet har svåra beslut tagits för att minska kostnadsmassan i bolaget.
Kvartalet inleddes med att stänga ner en leveranstur för södra Bohuslän vilket några
veckor senare följdes av ännu en nedstängd tur för norra Bohusläns kust. Anledningen
till de stängda turerna är höjda kostnader för distribution och minskade
försäljningsvolymer på dessa områden.
Trots besparingen är burn raten hög för bolaget och i mitten på juni ansökte bolaget om
rekonstruktion som en konsekvens av att likviditeten för bolaget minskade hastigare än
beräknat. Rekonstruktionen beviljades och gäller för tre månader framöver. Det är
styrelsens och huvudägarnas ambition att under rekonstruktionen göra de förändringar
som krävs för att bolaget skall komma starkare ur rekonstruktionen och fortsätta
bedriva mejeriverksamhet.
Vi hoppas likt tidigare att ni fortsätter köpa Dalsspiras produkter och fråga efter oss i er
butik, tillsammans bygger vi landsbygden stark.
Försäljning och resultat
Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden april till juni 2022 till 6 649
(6 777) tkr med en bruttovinst om 2 515 (3 682) tkr och ett resultat före skatt på -2 365
(-1 612) tkr. Bruttomarginalen uppgick under perioden till 38 % (54 %).
Likviditet och finansiering
Den 30 juni 2022 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till 428 (0) tkr. Dalsspira
har räntebärande skulder om 3 781 (3 590) tkr samt en checkräkningskredit om 2 300
(2 300) tkr vilken per den 30 juni var nyttjad med 1 900 (1 724) tkr.
Avskrivningar
Kvartalets resultat har belastats med 413 (426) tkr i avskrivningar.
Aktien
Aktiekapitalet för Dalsspira mejeri AB uppgår per den sista juni 2022 till
3 277 586,40 kr och antalet utestående aktier till totalt 10 925 288 aktier.
Bolaget handlas från den 21 december 2015 på Spotlight Stock Market under
aktiesymbolen SPIRA.
Aktien handlades som minst till 0,33 kr och som högst till 1,97 kr under kvartalet.
Redovisningsprinciper
Företaget redovisar enligt regelverket K3.

Revisors utlåtande angående rapporten
Kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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Tidsplan för finansiell rapportering
2022-11-11 Kvartalsrapport 3
2023-02-27 Bokslutskommuniké
För mer information om denna delårsrapport och
bolaget, vänligen kontakta:
Madelene Enarsson, VD
madelene@dalsspira.se
Telefon: 073-061 76 61
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
April-Juni 2022 – Kvartal 2
(tkr)

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

2022-04 01
– 2022-06-30
6 649
-4 134
-4 410
-413
-2 308

2021-04-01
– 2021-06-30
6 777
-3 095
-4 806
-426
-1 550

-57

-62

0
-2 365

0
-1 612

Januari-Juni 2022 - Halvår
(tkr)

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

2022-01-01 –
2022-06-30
11 847
-7 521
-8 749
-826
-5 249

2021-01-01 –
2021-06-30
13 722
-6 281
-9 353
-852
-2 764

-106

-126

0
-5 355

0
-2 890
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Balansräkning i sammandrag
(tkr)

2022-06-30

2021-06-30

2021-12-31

Materiella
anläggningstillgångar

7 340

9 004

8 166

Finansiella
anläggningstillgångar

168

336

252

1 952
2 822

2 717
3 451

2 144
2 871

428
12 710

0
15 508

514
13 947

2 257

6 915

6 761

2 674
7 779
12 710

2 811
5 782
15 508

3 199
3 987
13 947

Lager
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar
Totalt eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget
kapital
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Kassaflödesanalys
2022-01-01 2022-06-30

2021-01-01 2021-06-30

-5 355

-2 890

826
84

852
84

223
1 819

-1 871
1 673

-2 403

-2 152

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-0
-0

-0
-0

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av lån
Upptagande av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

927
-510
1 900
2 317

1 484
-335
1 000
2 149

-86
514
428

-3
3
0

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
- Avskrivningar
- Periodiserad leasingavgift
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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