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Kvartalsrapport
2022-07-01 - 2022-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för Bolaget avger härmed följande rapport för
perioden 2022-07-01 - 2022-09-30.
Juli-September 2022 (Juli-September 2021)
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 6 306 (6 667) tkr, en omsättningsförändring med
-5 % (-12 %).
Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
-1 646 (-1 096) tkr.
Resultat före skatt uppgick till -2 146 (-1 587) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,16) kr.
Soliditeten uppgick till 0,93 % (46,2 %).

Januari - September 2022 (Januari-September 2021)
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 18 173 (20 389) tkr, en omsättningsförändring
med -11 % (-12 %).
Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
-6 070 (-3 008) tkr.
Resultat före skatt uppgick till -7 501 (-4 477) tkr.
Resultat per aktie uppgick till -0,69 (-0,44) kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
•
•
•

Thorbjörn Leu utgick den 12 augusti ur styrelsen på egen begäran.
Madelene Enarsson utses till VD för Dalsspira mejeri. Madelene är sedan februari
2022 försäljnings- och marknadschef.
Extra bolagsstämma genomfördes den 29 augusti. På stämman omvaldes Mats
Ekberg och Carina Alexandersson, nyval av Thore Johansson och Peter Jaern.
Mikael Olsson valde att utträda ur styrelsen.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång
•
•
•

Madelene Enarsson avgår som VD och Peter Jaern utses till ny VD. Peter tillträdde
den 7:e oktober.
Den 7e oktober beviljade även tingsrätten ytterligare tre månaders tid för bolaget
att genomgå rekonstruktionsförfarandet.
Styrelsen i Dalsspira Mejeri AB har kunnat konstatera att det föreligger en
misstanke om att bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets
registrerade aktiekapital. Med anledning av detta har styrelsen initierat
processen med att ta fram en kontrollbalansräkning för granskning av bolagets
revisorer.
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VD har ordet
Det gånga kvartalet i Dalsspira har en fortsatt negativ trend. Hårt arbete har fortlöpt
med att försöka ändra denna, som vi i vart fall lyckats plana ut. Hård konkurrens gör att
försäljningsvärdena fortsatt ligger på en allt för låg nivå.
Vidare fortsätter den påbörjade kostnadseffektiviseringen som på sikt förväntas leda till
ett förbättrat resultat.
Rekonstruktionen fortskrider och resultateffekten av ackordet som nyligen skickats ut
blir ca 1,7 mkr netto.
Framtid
Den framtida inriktningen är fortsatt arbete för en bättre lönsamhet genom
prisjusteringar och kostnadseffektiviseringar inom flera områden samt ökad
marknadsbearbetning. Det kan inte uteslutas att bolaget behöver ytterligare
kapitaltillskott från aktieägare inom en snar framtid.
Försäljning och resultat
Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden juli till september 2022 till 6 306
(6 667) tkr med en bruttovinst om 1 630 (3 035) tkr och ett resultat före skatt på -2 146
(-1 587) tkr. Bruttomarginalen uppgick under perioden till 26 % (46 %).
Likviditet och finansiering
Den 30 september 2022 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till 107 (2 935) tkr.
Dalsspira har räntebärande skulder om 4 181 (4 427) tkr samt en checkräkningskredit
om 2 300 (2 300) tkr vilken per den 30 september var nyttjad med 2 154 (0) tkr.
Avskrivningar
Kvartalets resultat har belastats med 413 (423) tkr i avskrivningar.
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Aktien
Aktiekapitalet för Dalsspira mejeri AB uppgår per den sista september 2022 till
3 277 586,40 kr och antalet utestående aktier till totalt 10 925 288 (10 103 546) aktier.
Bolaget handlas från den 21 december 2015 på Spotlight under aktiesymbolen SPIRA.
Aktien handlades som minst till 0,49 kr och som högst till 0,65 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
2023-02-27 Bokslutskommuniké
För mer information om denna delårsrapport och bolaget, vänligen kontakta:
Peter Jaern, VD
peter@dalsspira.se
Telefon: 073-305 00 00
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 2022
(tkr)

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

2022-07-01 –
2022-09-30
6 306
-4 675
-3 277
-413
- 2 059

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

-86

-69

0
-2 146

0
-1 587

2022-01-01 –
2022-09-30
18 173
-12 196
-12 047
-1 239
-7 309

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

-192

-194

0
-7 501

0
-4 477

Januari-september 2022
(tkr)

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

2022-09-30

2021-09-30

2021-12-31

Materiella
anläggningstillgångar

6 903

8 580

8 166

Finansiella
anläggningstillgångar

127

294

252

1 864
2 825

2 364
3 020

2 144
2 853

107
11 826

2 935
17 193

514
13 929

111

9 012

6 685

4 181
7 534
11 826

3 464
4 717
17 193

3 227
4 017
13 929

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 efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
- Avskrivningar
- Periodiserad leasingavgift
- Kursdifferens

2022-01-01 - 2021-01-01 2022-09-30 2021-09-30
-7 501

-4 376

1 239
126
3

1 275
125
0

254
2 477

-776
17

-3 402

-3 735

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-0
24
24

-0
0
0

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av lån
Upptagande av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

927
-510
400
817

5 168
-498
2 000
6 670

-2 561
514
-2 047

2 932
3
2 935

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 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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