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Styrelsen och verkställande direktören för Dalsspira mejeri AB får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31. Om inte annat särskilt 
anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående 
år. 
 
  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Information om verksamheten 
 
Verksamhet 
Dalsspira mejeri producerar lokala komjölksprodukter i Färgelanda, Dalsland. Dalsspira 

värnar om det lokala och sätter stor vikt vid att leverera produkter som inte bara är 

goda, utan som kan avspegla dessa värderingar. 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. I sortimentet hittar du komjölk, grädde, yoghurt 

och ost.  

Bolagets vision  
Det självklara valet för komjölksprodukter i Dalsland/Bohuslän. 

Bolagets 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 och marknad 
Dalsspiras strategi är att genom lokal produktion erbjuda mjölkproducenter ett skäligt 

pris för mjölken och konsumenterna en garanti för produkternas ursprung och djurens 

välmående. Med ostarna arbetar vi nationellt och i största möjliga mån mot kedjor och 

grossister där vi kan nå en större mängd butiker på ett säljmässigt och effektivt sätt. 
Komjölken inriktas mot den lokala marknaden och kommuner.    

Organisation 
Per den 31 december 2019 hade Dalsspira 9 (10) anställda varav 8 kvinnor. 

Genomsnittligt antal anställda under 2019 uppgick till 10 (12) anställda.  

Försäljning och resultat 
Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden januari till december 2019 till 29 145  

(24 668) tkr med en bruttovinst om 13 974 (12 054) tkr och ett resultat före skatt på -3 

263 (-5 938) tkr. Bruttomarginalen uppgick under perioden till 48 % (49 %). 
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Likviditet och finansiering 
Den 31 december 2019 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till 109 (1 514) tkr. 

Dalsspira har räntebärande skulder om 1 719 (2 690) tkr samt en checkräkningskredit 
om 2 300 (2 300) tkr vilken per den 31 december var nyttjad med 1 546 (1 226) tkr. 

Investeringar 
Under år 2019 investerade Dalsspira 69 tkr i egna plastbackar för pack och transport av 

mejeriförpackningar, istället för att använda returbackar.  

Produktutveckling 
Dalsspira jobbar offensivt med produktutveckling och sätter stort fokus på leverantörer 

av råvaror. Inom ramen för produktutveckling inkluderas bland annat miljöpåverkan, 

djurens välbefinnande och vårt ansvar för vår omgivning. Under 2019 har en ny produkt 
tillkommit i sortimentet, Dalsspira Grillost.  

Utsikter för framtiden 
Under 2020 kommer Bolaget fortsatt att arbeta för att förbättra bruttomarginaler och 

rörelseresultat. Vårt fokus kommer att ligga på försäljningsutveckling av hela 
sortimentet men med ytterligare ökat fokus på Grillosten.  

Ägarförhållanden  
Aktiekapitalet för Dalsspira mejeri AB uppgår per den sista december 2019 till 

1 919 468 kr och antalet utestående aktier till totalt 6 398 228 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 4,5 % procent 
vid fullt nyttjande.  

Bolaget handlas från den 21 december 2015 på Spotlight Stockmarket under 
aktiesymbolen SPIRA.  

Ägare med andelar över 10 % består av Mikael Olsson som äger ca 18 % av aktierna. 

 
Flerårsjämförelse 
 2019 2018 2017 2015/16 

(15 mån) 
2015 (7 

mån) 
Nettoomsättning, tkr 29 145 24 668 23 973 13 967 900 
Resultat efter finansiella poster, 
tkr -3 263 -5 938 -4 393 -4 550 27 
Soliditet, % 56,6 53,9 53,3 45,3 74,1 
 
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. 
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Väsentliga händelser under verksamhetsåret 
• Dalsspira informerade i april att getmjölkssortimentet avvecklas. Anledningen 

var bristande lönsamhet. Genom avvecklingen kunde besparingar uppnås och 

mer fokus läggas på det växande komjölkssortimentet.  

• Dalsspira bröt den försäljningsmässiga stagnationen som Bolaget befunnit sig i 

fram till andra halvåret 2018 och ökade försäljningen varje månad. 

Omsättningsökningen uppgick till 18 % under 2019.  

• Omsättningsrekord i juli 2019 innebar ett nollresultat för den enskilda månaden. 

Detta berodde på skalfördelar, dvs att de fasta kostnaderna spreds ut på en större 

volym.  

• I augusti lanseras Dalsspira Grillost på Ica Sverige. Avtalet innebär att Dalsspira 

kan erbjuda Grillost till landets drygt 1 200 ICA butiker.  

• Dalsspira slöt avtal med Axfood om att från och med v 8-2020 leverera Dalsspira 

Grillost till Axfood. Avtalet innebär att Dalsspiras Grillost skall finnas i 

sortimentet hos landets drygt 200 Hemköpsbutiker och 150 Tempobutiker. 

Vidare kommer Grillosten att bli tillgänglig för alla landets Willys- och 

Snabbgrossbutiker att beställa hem.  

Väsentliga händelser efter verksamhetsåret 
• Styrelsen i Dalsspira mejeri har beslutat, med stöd av bemyndigandet som 

lämnades på årsstämman den 25 maj 2019, att genomföra en företrädesemission 

under februari/mars. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att 

tillföra Dalsspira 4,6 MSEK före emissionskostnader. Skulle emissionen bli 

övertecknad har styrelsen beslutat om en överteckningsoption, som om den 

nyttjas kan tillföra ytterligare 1,8 MSEK. Emissionskapitalet skall dels användas 

till utökad kapacitet i ysteri för att möta en högre efterfrågan på Grillost, dels för 

inköp av ny packlina till 2 liters mjölkdunk, dels till rörelsekapital för att 

finansiera den ökade omsättningen. Emissionskostnaderna beräknas till 0,25 

MSEK.  

• Omsättningsökningen fortsätter även under 2020 med en ökning på 6 % i 

januari, 15 % i februari och 6% i mars.  

• Med anledning av situationen med Covid-19 har bolaget sett över sin beredskap 

och utrett eventuella risker för bolagets verksamhet och dess personal. I nuläget 

ser vi inga väsentliga effekter av viruset och vi bedömer den kortsiktiga effekten 

som relativt liten. På längre sikt är det svårare att bedöma utfallet, men då 

bolagets verksamhet inte ingår i en bransch som väsentligt påverkas av viruset så 

antar vi att riskerna är begränsade, även om denna bedömning är gjord med 

mycket stor osäkerhet.  
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Förändring av eget kapital (tkr) 

  Bundet 
eget kapital 

Fritt 
eget kapital 

 Aktie- 
kapital 

Ej regi- 
strerat 
aktie- 

kapital 

Reserv- 
fond 

Överkurs- 
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Summa 
 eget 

 kapital 

Eget kapital 2017-12-31 887 222 20 17 469 -4 632 -4 393 9 573 
Nyemission 822 -222 - 5 144 - - 5 744 
Disposition enligt beslut av årets 
årsstämma - 

 
- - - -4 393 4 393 - 

Årets resultat - - - - - -5 938 -5 938 
Eget kapital 2018-12-31 1 709 0 20  22 613 -9 025 -5 938 9 379 

 

 Bundet 
eget kapital 

Fritt 
eget kapital 

 Aktie- 
kapital 

Reserv- 
fond 

Överkurs- 
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Summa 
 eget 

 kapital 
Eget kapital 2018-12-31 1 709  20 22 613 -9 025 -5 938 9 379 
Nyemission 210  - 1 969 - - 2 179 
Disposition enligt beslut av årets 
årsstämma - - - -5 938 5 938 - 
Årets resultat - - - - -3 263 -3 263 
Eget kapital 2019-12-31 1 919 20  24 582 -14 963 -3 263 8 296 
       
       

Aktiekapitalet består av 6 398 228 st aktier. 
 

Förslag till vinstdisposition 
   

Till årsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel:  

 

   

Överkursfond 24 581 772  

Balanserat resultat -14 962 788  

Årets resultat -3 262 820  

kronor 6 356 164  

 
Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att  

 

 

i ny räkning överförs, kronor 6 356 164  
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Resultaträkning 
  Not 2019 2018 
     
Nettoomsättning   29 145 24 668 
Övriga rörelseintäkter   489 1 019 
   29 634 25 687 
Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter   -15 178 -12 614 
Övriga externa kostnader   -11 777 -11 708 
Personalkostnader  2 -4 448 -5 783 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

  
-1 290 -1 239 

Övriga rörelsekostnader   -34 -27 
Summa rörelsens kostnader   -32 727 -31 371 
     
Rörelseresultat   -3 093 -5 684 
     
Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

  
5 5 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -175 -259 
Summa resultat från finansiella poster   -170 -254 
     
Resultat efter finansiella poster   -3 263 -5 938 
     
Årets förlust   -3 263 -5 938 
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Balansräkning 
  Not 2019-12-31 2018-12-31 
Tillgångar     
     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer  3 9 020 10 241 
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andra långfristiga fordringar   513 663 
Summa anläggningstillgångar   9 533 10 904 
     
Omsättningstillgångar     
Varulager m m     
Råvaror och förnödenheter   1 602 1 497 
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   2 650 2 492 
Övriga kortfristiga fordringar   273 465 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   498 538 
   3 421 3 495 
     
Kassa och bank   109 1 514 
Summa omsättningstillgångar   5 132 6 506 
Summa tillgångar   14 665 17 410 
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  Not 2019-12-31 2018-12-31 

Eget kapital och skulder     
     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital   1 919 1 709 
Reservfond   20 20 
   1 939 1 729 
Fritt eget kapital     
Överkursfond   24 582 22 613 
Balanserad vinst eller förlust   -14 963 -9 025 
Årets förlust   -3 263 -5 938 
   6 357 7 650 
Summa eget kapital   8 296 9 379 
 
Långfristiga skulder 

 
4 

 
  

Skulder till kreditinstitut 5  1 271 1 719 
Summa långfristiga skulder   1 271 1 719 
     
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 5  449 971 
Leverantörsskulder   1 722 2 766 
Checkräkningskredit 6  1 546 1 226 
Övriga skulder   162 273 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 219 1 076 
Summa kortfristiga skulder   5 098 6 312 
Summa eget kapital och skulder   14 665 17 410 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dalsspira Mejeri AB  

556530-6643 

9 

 

Kassaflödesanalys 
 2019 2018 
Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat före finansiella poster -3 093 -5 834 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm:   
Avskrivningar 1 290 1 239 
Periodiserad leasingavgift 150 150 
   
Erhållen ränta 5 5 
Erlagd ränta -175 -223 
 -1 823 -4 663 
   
Ökning/minskning varulager -105 -607 
Ökning/minskning kundfordringar -158 -394 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 233 198 
Ökning/minskning leverantörsskulder -1 044 -387 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 674 2 272 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 223 -3 581 
   
Investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar         3 -69 -97 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -69 -97 
   
Finansieringsverksamheten   
Förändring av utnyttjad checkkredit -320 -1 226 
Nyemission 2 179 5 744 
Amortering av skuld -972 -1 205 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 887 3 313 
   
Årets kassaflöde -1 405 -365 
Likvida medel vid årets början 1 514 1 879 
Likvida medel vid årets slut 109 1 514 
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Noter 
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).  
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.  
 

Intäktsredovisning 
Intäkter från varuförsäljning redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från 
säljaren till köparen, i Dalsspiras fall enligt leveransvillkor. Intäkter har tagits upp till 
verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.  
 

Ersättning till anställda 
Ersättning till anställda utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald 
sjukfrånvaro. Ersättningarna redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en 
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 
 
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner, vilket innebär att företaget 

betalar fastställda avgifter till ett annat företag och därmed inte har någon legal eller 

informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan 

uppfylla sitt åtagande. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de 
anställdas pensionsberättigande tjänster utförts. 

Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på 
balansdagen.  
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida 

skattemässiga avdrag har inte redovisats. Uppskjuten skatt på underskottsavdrag 

kommer att redovisas det år då bolaget redovisar positivt resultat. 

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell skatt redovisas i resultaträkningen.  
 

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till 
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:  
 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer    10-20% 
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Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som 
operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.  
 

Varulager 
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.  

För varor under tillverkning och färdiga varor inkluderar anskaffningsvärdet råmaterial, 

direkt lön samt andra direkta kostnader. 
 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär 

att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och 

övriga fordringar, leverantörsskulder, låneskulder och övriga skulder. Instrumenten 
redovisas i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 

från instrumentet har löpt ut. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 

förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. 

 
Kundfordringar och övriga fordringar 

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som 

förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.  

 

Låneskulder och leverantörsskulder 

Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 

transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Kortfristiga leverantörsskulder 

redovisas till anskaffningsvärde.  

 

Valutor 
Tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens avistakurs. 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. 
 

Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens 

indelning. 

 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificerar företaget inte disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut.  
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Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande 
till balansomslutningen. 
 

Not 2 Medelantal anställda 
 2019 2018 
Medelantal anställda 10 12 
  

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 
 2019 2018 
   
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 13 743 13 646 
Årets förändringar   
-Inköp 69 97 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 812 13 743 
   
Ingående ackumulerade avskrivningar -3 502 -2 263 
Årets förändringar   
Avskrivningar -1 290 -1 239 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 792 -3 502 
Utgående restvärde enligt plan 9 020 11 383 
  

Not 4 Upplåning 
 2019-12-31 2018-12-31 
Förfallotider   
Den del av långfristiga skulder som förfaller till 
betalning senare än fem år efter balansdagen   
Skulder till kreditinstitut 180 420 
Summa 180 420 

 
Not 5 Skulder till kreditinstitut 
 2019-12-31 2018-12-31 
 
Varav långfristig skuld 1 271 1 719 
Varav kortfristig skuld 449 971 
 1 720 2690 

 
Not 6 Checkräkningskredit 
 2019-12-31 2018-12-31 
   
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till                    2 300 2 300 
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Not 7 Ställda säkerheter 
 2019-12-31 2018-12-31 
   
Företagsinteckningar 5 500 5 500 
Summa ställda säkerheter 5 500 5 500 
  
 

 
 
Not 8 Eventualförpliktelser 
 2019-12-31 2018-12-31 
   
Bankgaranti 50 50 
Summa eventualförpliktelser 50 50 
  
 

Not 9 Väsentliga händelser efter verksamhetsåret 
Styrelsen i Dalsspira mejeri har beslutat, med stöd av bemyndigandet som lämnades på 

årsstämman den 25 maj 2019, att genomföra en företrädesemission under 

februari/mars. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Dalsspira 

4,6 MSEK före emissionskostnader. Skulle emissionen bli övertecknad har styrelsen 

beslutat om en överteckningsoption, som om den nyttjas kan tillföra ytterligare 1,8 

MSEK. Emissionskapitalet skall dels användas till utökad kapacitet i ysteri för att möta 

en högre efterfrågan på Grillost, dels för inköp av ny packlina till 2 liters mjölkdunk, dels 

till rörelsekapital för att finansiera den ökade omsättningen. Emissionskostnaderna 

beräknas till 0,25 MSEK.  

 

Omsättningsökningen fortsätter även under 2020 med en ökning på 6 % i januari, 15 % i 

februari och 6% i mars. 

 

Med anledning av situationen med Covid-19 har Bolaget sett över sin beredskap och 

utrett eventuella risker för Bolagets verksamhet och dess personal. I nuläget ser vi inga 

väsentliga effekter av viruset och vi bedömer den kortsiktiga effekten som relativt liten. 

På längre sikt är det svårare att bedöma utfallet, men då Bolagets verksamhet inte ingår 

i en bransch som väsentligt påverkas av viruset så antar vi att riskerna är begränsade, 

även om denna bedömning är gjord med mycket stor osäkerhet. 
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