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Fastställelseintyg

 Undertecknad styrelseledamot i Alvestaglass AB intygar härmed dels att denna kopia av
 årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
 årsstämma 2018-06-01. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
 resultatdisposition.

 Växjö 2018-06-01

 Richard Hertvig
 Verkställande direktör

Alvestaglass fortsätter sin tillväxtresa när bolaget tecknar ett 5-årigt  exportavtal med Diplom-Is i Norge som ska sälja och distribuera företagets  
produkter. I första hand handlar det om succéprodukten LOHILO Protein  Ice Cream som ska distribueras på den norska marknaden med start  under första kvartalet 2018. 
 
–Att komma in på den norska marknaden har varit högt prioriterad fråga under en längre  
tid och vi är oerhört stolta över att exportavtalet med Diplom-Is nu är klart. Avtalet är det 
största exportavtalet som Alvestaglass hittills har tecknat och vi ser en enorm potential  
att sälja våra produkter med Norges ledande glassdistributör i ryggen. Med en stark  
partner får vi en rikstäckning från första dagen, säger Richard Hertvig, VD Alvestaglass.Det är många norska konsumenter som har efterfrågat LOHILO Protein Ice Cream  
som därmed fortsätter sin tillväxt på ytterligare en marknad. Utöver i Sverige finns  
produkten även etablerad i Finland och Estland och omsättningen har fullständigt  
exploderat under 2017 med en tillväxt om ca 382%. 
–Proteinglassen LOHILO har blivit vår största succé någonsin och den väcker även  
internationell uppmärksamhet. Produkten ligger helt rätt i tiden – en livsstilsprodukt  
med fokus på hälsa och välbefinnande. Varumärket har vi byggt upp med starka  
ambassadörer i bl a sociala medier och på andra målgruppsinriktade event, där vårt  
mål är att finnas representerade i nio länder under 2018, säger Richard Hertvig,  
VD Alvestaglass. 

Presskontakt:
Richard Hertvig, VD, 070-886 94 44richard@alvestaglass.se  

Diplom-Is:
Diplom-Is AS är ett helägt dotterbolag till TINE SA,  och har sin produktionsanläggning på Gjelleråsen  utanför Oslo. Bolaget producerar glass och frysta  desserter under varumärkena Diplom-Is, Bella Italia,  Mövenpick, Mars Ice Creams og Nestlé. 

Bolaget omsätter 999,2 MNOK och produktions- volymen uppgår till 22,2 miljoner liter glass. 

Exportavtal med Norges största  glassdistributör Diplom-Is
 

Pressinformation 5 december 2017

Alvestaglass:
Alvestaglass AB ska genom sitt nytänkande kvalitativa glassutbud, höga servicegrad med 
egen distribution och rimliga priser tilltala den nordiska glasskonsumenten. Bolaget genom-
förde under våren 2016 en nyemission genom sk crowdfunding via Pepins Group AB.  
Emissionskursen var 50 kr. Vid senaste handelstillfället den 13 september 2017 blev kursen  
110 kr. Nästa handelstillfälle inleds den 6 december 2017. Handel i ägarbolaget Alvestaglass 
Partners Sweden AB kommer ske vid fyra tillfällen om året via Pepins Market.  
För mer information se www.pepins.com/marknad

Alvestaglass AB, Verkstadsgatan 5,  352 46 Växjö. 0470-72 91 78, 
www.alvestaglass.se 

www.lohilo.com

Vi älskar glass och vi brinner för hälsa: Därför skapade vi LOHILO®, ett  hälsosammare alternativ till vanlig glass utan att göra avkall på smaken av  riktigt god glass. LOHILO® är alltid ett bra val, både före eller efter träningen,  
eller närhelst du känner för något, riktigt, riktigt gott. www.lohilo.com

LOHILO har med  
god marginal 
passerat 30 Mkr 
i omsättning under 
2017 (8,6 Mkr, 2016)

Exportavtal med Diplom-Is i Norge.
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Alvestaglass AB, 556740-7050 får härmed avge årsredovisning för 2017.

Allmänt om verksamheten

 Alvestaglass AB är ett företag som utvecklar och tillverkar högkvalitativ glass med spännande smaker
 och skapar nya varumärken. Målgruppen är konsumenter med högre krav och distributionen sker via
 dagligvaruhandeln med egna säljare och fordon i hela Sverige.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Belopp i kr

 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Nettoomsättning 84 573 476 55 864 658 44 259 563 43 124 607 32 695 376
Rörelsemarginal % 6,4 4,9 4,9 7,4 7,2
Balansomslutning 43 087 847 34 294 224 20 218 954 12 747 482 10 672 741
Avkastning på sysselsatt
kapital % 18,0 11,5 15,4 44,9 44,6
Avkastning på eget kapital % 23,8 14,0 29,2 52,3 56,3
Soliditet % 49,6 53,0 33,9 45,7 36,4

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 Alvestaglass kan se tillbaka på ett händelserikt 2017 där bolaget har tagit stora kliv för att nå de
 långsiktiga målen. Arbetet med att utöka exporten intensifierades och ett avtal undertecknades med en
 ny samarbetspartner i Baltikum. Stort fokus har även lagts på att utveckla förpackningsdesignen av
 LOHILO, vilket har varit en bidragande orsak till till den starka försäljningsökningen. Företaget gjorde
 även en storsatsning på bl a Vårruset genom att marknadsföra LOHILO på mer än 20 orter runtom i
 Sverige. 
  
 Den kylslagna våren och sommaren gjorde att branschen generellt levererade ganska dystra
 försäljningssiffror. Trots detta kunde Alvestaglass fortsätta sin tillväxtresa. Företaget levererar nya
 produkter som tas emot väl av kunderna och produktutbudet är inte är så väderberoende. Att vara
 innovativ och följa dagens trender har visat sig vara ett framgångsrecept. 
  
 I oktober deltog företaget i världens största matmässa Anuga i Köln med 7 405 utställare från 110
 länder som ett led i att ytterligare öka exportandelen. Mässan bidrog till många nya värdefulla 
 kontakter som gör att LOHILO kan lanseras på fler utvalda marknader i Europa under 2018.
  
 Året avslutades med att Alvestaglass tecknade ett femårigt exportavtal med Diplom-Is i Norge som ska
 sälja och distribuera företagets produkter. I första hand handlar det om LOHILO som ska distribueras
 på den norska marknaden med start under första kvartalet 2018. Dessutom tecknades ett 2-årigt
 sponsoravtal med glassälskaren och längdåkningsstjärnan Stina Nilsson som blir ny
 huvudambassadör för proteinglassen LOHILO.
  
 Alvestaglass blickar nu mot 2018 som ska leverera det största omsättningslyftet hittills i bolagets
 historia (räknat i miljoner kronor). Företaget är väl rustade för att möta den stora efterfrågan som finns
 på produkterna både i Sverige och utomlands.

Viktiga förhållanden

 Bolaget är dotterbolag till MF30 Holding AB, Org. nr 556835-8765 med säte i Växjö. Bolaget är i sin tur
 moderbolag till Sportglass AB, Org. nr 556981-2810 med säte i Växjö. Då bolaget ingår i en mindre
 koncern upprättas, i linje med ÅRL 7:3, ingen koncernredovisning.
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Eget kapital
 Aktie- Över- Fritt eget
 kapital kursfond kapital
Vid årets början 120 000 - 5 731 348
Nyemission 9 980 000
Emissionskostnader -800 000
Disposition enl årsstämmobeslut
Utdelning -720 000
Årets resultat 2 518 641
Vid årets slut 120 000 9 180 000 7 529 989

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 7 529 989, disponeras enligt följande:

 Belopp i kr
Utdelning, [1 200 000 * 1 kr per aktie] 1 200 000
Balanseras i ny räkning 6 329 989
Summa 7 529 989

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter

Event VÅRRUSET på 20 orter i Sverige.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2017-01-01- 2016-01-01-

2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning 84 573 476 55 864 658
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning 2 222 487 6 460 317
Övriga rörelseintäkter 30 893 67 317

86 826 856 62 392 292

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -40 555 637 -30 195 140
Övriga externa kostnader -21 040 947 -14 826 586
Personalkostnader 3 -17 458 737 -12 858 448
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -2 348 517 -1 784 001
Rörelseresultat 5 423 018 2 728 117

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 846 -
Räntekostnader och liknande resultatposter -333 014 -193 369
Resultat efter finansiella poster 5 094 850 2 534 748

Bokslutsdispositioner -1 789 764 -431 782
Resultat före skatt 3 305 086 2 102 966

Skatt på årets resultat -786 445 -325 644

Årets resultat 2 518 641 1 777 322

Profilerad distribution med egna fordon. 
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt likn rättigheter 300 000 -

300 000 -

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 10 422 985 8 376 741
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 1 849 061 1 372 846

12 272 046 9 749 587

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 50 000 50 000

50 000 50 000

Summa anläggningstillgångar 12 622 046 9 799 587

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 4 926 289 5 045 707
Färdiga varor och handelsvaror 12 336 691 9 994 786
Pågående arbeten för annans räkning 390 000 -

17 652 980 15 040 493

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 7 257 136 3 964 340
Aktuell skattefordran - 373 738
Övriga fordringar 1 226 472 746 548
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 514 513 916 184

9 998 121 6 000 810

Kassa och bank 2 814 699 3 453 335

Summa omsättningstillgångar 30 465 800 24 494 638

SUMMA TILLGÅNGAR 43 087 846 34 294 225

Morotskaka ny smak från Alvestaglass. Ny smak LOHILO® hösten 2017. 



Alvestaglass AB  5(10)
556740-7050

Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2

Bundet eget kapital
Aktiekapital (1200000 aktier) 120 000 120 000

120 000 120 000

Fritt eget kapital
Överkursfond 9 180 000 9 180 000
Balanserad vinst eller förlust 5 011 348 3 954 026
Årets resultat 2 518 641 1 777 322

16 709 989 14 911 348

Summa eget kapital 16 829 989 15 031 348

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 2 141 184 1 264 232
Periodiseringsfonder 3 670 341 2 757 529

5 811 525 4 021 761

Långfristiga skulder 6
Övriga skulder till kreditinstitut 6 337 373 4 031 546

6 337 373 4 031 546

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 408 362 1 494 158
Leverantörsskulder 8 095 262 6 610 931
Skatteskulder 135 228 -
Övriga kortfristiga skulder 265 669 207 219
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 3 204 438 2 897 262

14 108 959 11 209 570

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 087 846 34 294 225

100% frukt på pinne. POP Fruits en ny spännande produktnyhet med  
lansering våren 2018.

#järnaglass • jarnaglass.se

Pinneapple
Pop fruit Stycksak 40 gr

Watermelon
Pop fruit Stycksak 40 gr

Multipack Stick 6 x 40 gr
2 x 3 smaker på pinne

Art. nr 70036

Mango
Pop fruit Stycksak 40 gr

F R E S H  F R O Z E N  F R U I T  O N  A  S T I C K

2 x Pineapple/ Ananas/ Pina, 2 x Mango, 2 x Watennelon/ Vesimelool/ 
Vattenmelon/ Sancia/ Angllia/ Wassermelone/ Watermeloen/ Vodnf meloon/ 
Vodny melon. 
(EN) Pop � alter 5-15 minutes in room temperature/ (AN) Anna tuotteen 
alla huoneenlämmössä 5-15 minuuttia eonen nauttimista/ (SE) 
Konsumera efter 5-15 minuter i rumstemperatur/ (ES) Consumir despues 
de 5-15 minutos en temperatura ambiente/ (m Consllllare dopa 5-15 
minuti a temperatura ambiente/ (DE) VertJrauchen nach 5-15 Minuten bei 
zinmertemperatu/ (NL) Consumeren na 5-15 mimten op 
kamertemperatuur/ (CZ) Nechte vyrobek stat p� pokojove teplote po dobu 
5-15 minut pfed konzumacf/ (SK) Pred konzumaciou nechajle vyrubok slaf 
pri izbovej teplole 5-15 minut. 
(EN) Keep frozen at-18"C/ (AN) Säilytys vähintään -18"C/ (SE) Förvaras 
fryst-18'C/ (ES) Conservar a temperatura -18"C/ (m Mantenere congelato 
-18"C/ (DE) Bewaar bevroren -18"C/ (NL) Ware liefgefronm lagern -18'C/ 
ICZl Skladujte p� teplote -18"C/ (SK) Skla� pri teplote -18'C. 
(EN) Dnce thawed do not refreeze/ (FIN) Avaamisen jälkeen ei saa 
uudelleen pakastaa/ (SE) Frys aldrig om en upptinad produkt/ (ES) Una 
vez descongelado no volver a coogelar/ lm Una valla scongelalD, non puii 
essere ricongelato/ IDE) Aufgetaute ware nicht erneut einfrieren/ (NL) Na 
ontdooien riet oprieuw invriezen/ (CZ/SK) Po rozrnrazeni znovu 

F R E S H  F R O Z E N  F R U I T  O N  A  S T I C K

2 x Pineapple/ Ananas/ Pina, 2 x Mango, 2 x Watennelon/ Vesimelool/ 
Vattenmelon/ Sancia/ Angllia/ Wassermelone/ Watermeloen/ Vodnf meloon/ 
Vodny melon. 
(EN) Pop � alter 5-15 minutes in room temperature/ (AN) Anna tuotteen 
alla huoneenlämmössä 5-15 minuuttia eonen nauttimista/ (SE) 
Konsumera efter 5-15 minuter i rumstemperatur/ (ES) Consumir despues 
de 5-15 minutos en temperatura ambiente/ (m Consllllare dopa 5-15 
minuti a temperatura ambiente/ (DE) VertJrauchen nach 5-15 Minuten bei 
zinmertemperatu/ (NL) Consumeren na 5-15 mimten op 
kamertemperatuur/ (CZ) Nechte vyrobek stat p� pokojove teplote po dobu 
5-15 minut pfed konzumacf/ (SK) Pred konzumaciou nechajle vyrubok slaf 
pri izbovej teplole 5-15 minut. 
(EN) Keep frozen at-18"C/ (AN) Säilytys vähintään -18"C/ (SE) Förvaras 
fryst-18'C/ (ES) Conservar a temperatura -18"C/ (m Mantenere congelato 
-18"C/ (DE) Bewaar bevroren -18"C/ (NL) Ware liefgefronm lagern -18'C/ 
ICZl Skladujte p� teplote -18"C/ (SK) Skla� pri teplote -18'C. 
(EN) Dnce thawed do not refreeze/ (FIN) Avaamisen jälkeen ei saa 
uudelleen pakastaa/ (SE) Frys aldrig om en upptinad produkt/ (ES) Una 
vez descongelado no volver a coogelar/ lm Una valla scongelalD, non puii 
essere ricongelato/ IDE) Aufgetaute ware nicht erneut einfrieren/ (NL) Na 
ontdooien riet oprieuw invriezen/ (CZ/SK) Po rozrnrazeni znovu 

F R E S H  F R O Z E N  F R U I T  O N  A  S T I C K

2 x Pineapple/ Ananas/ Pina, 2 x Mango, 2 x Watennelon/ Vesimelool/ 
Vattenmelon/ Sancia/ Angllia/ Wassermelone/ Watermeloen/ Vodnf meloon/ 
Vodny melon. 
(EN) Pop � alter 5-15 minutes in room temperature/ (AN) Anna tuotteen 
alla huoneenlämmössä 5-15 minuuttia eonen nauttimista/ (SE) 
Konsumera efter 5-15 minuter i rumstemperatur/ (ES) Consumir despues 
de 5-15 minutos en temperatura ambiente/ (m Consllllare dopa 5-15 
minuti a temperatura ambiente/ (DE) VertJrauchen nach 5-15 Minuten bei 
zinmertemperatu/ (NL) Consumeren na 5-15 mimten op 
kamertemperatuur/ (CZ) Nechte vyrobek stat p� pokojove teplote po dobu 
5-15 minut pfed konzumacf/ (SK) Pred konzumaciou nechajle vyrubok slaf 
pri izbovej teplole 5-15 minut. 
(EN) Keep frozen at-18"C/ (AN) Säilytys vähintään -18"C/ (SE) Förvaras 
fryst-18'C/ (ES) Conservar a temperatura -18"C/ (m Mantenere congelato 
-18"C/ (DE) Bewaar bevroren -18"C/ (NL) Ware liefgefronm lagern -18'C/ 
ICZl Skladujte p� teplote -18"C/ (SK) Skla� pri teplote -18'C. 
(EN) Dnce thawed do not refreeze/ (FIN) Avaamisen jälkeen ei saa 
uudelleen pakastaa/ (SE) Frys aldrig om en upptinad produkt/ (ES) Una 
vez descongelado no volver a coogelar/ lm Una valla scongelalD, non puii 
essere ricongelato/ IDE) Aufgetaute ware nicht erneut einfrieren/ (NL) Na 
ontdooien riet oprieuw invriezen/ (CZ/SK) Po rozrnrazeni znovu 

FRESH FROZEN FRUIT
ON A STICK

100% frukt på pinne 
Fräsch frukt on the go, naturens bästa godis.

Sortimentkatalog Alvestaglass 2018 v1_4.indd   10 2018-03-02   10:58
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning
 Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget
 redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls  i likvida medel
 direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
 direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
 Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
 för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar År
Nedlagda utgifter på annans fastighet 5
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5
Inventarier, verktyg och installationer 5

Leasing
 Företaget redovisar samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal
 redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
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Varulager
 Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
 inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.  I
 anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
 plats och skick.      
                                         
 I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och
 de indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för
 tillverkningen.

Andelar i dotterföretag och intresseföretag
 Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga
 till förvärvet.

Ersättningar till anställda
 I bolaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras
 sådana planer där fastställda avgifter betalas och där det inte finns några förpliktelser att betala något
 ytterligare, än dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den
 period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Skatt
 Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
 den del av tidigare räkenskpapsårs inkomstskatt som ännu ej har redovisats. Aktuell skatt värderas till
 det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

 Företaget har inga temprära skillnader förutom de som återspeglas i obeskattade reserver.

 Uppskjutna skatteskulder som är hänförlig till obeskattade reserver särredovisas inte, obeskattade
 reserver redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen.

Not 2  Optioner

 Extra bolagsstämma i Alvestaglass AB beslutade den 17 mars 2016 att genom en riktad emission
 emittera högst 40 000 teckningsotioner. Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden som
 löper till och med 17 mars 2021, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i bolaget. Teckningspriset
 är fastställt till 75 kr per aktie.

Not 3   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31

27 20
Totalt 27 20
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Not 4  Maskiner och andra tekniska anläggningar
 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 14 490 253 10 593 135
-Nyanskaffningar 4 394 761 3 897 118
Vid årets slut 18 885 014 14 490 253
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -6 113 512 -4 329 511
-Årets avskrivning -2 348 517 -1 784 001
Vid årets slut -8 462 029 -6 113 512
Redovisat värde vid årets slut 10 422 985 8 376 741

Leasing

Finansiell leasing
 2017-12-31 2016-12-31
Maskiner som innehas under finansiella
leasingavtal ingår med ett redovisat värde om: 3 735 736 3 037 228

Not 5  Andelar i koncernföretag
 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 50 000 50 000
-Förvärv - -
Redovisat värde vid årets slut 50 000 50 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

 Antal  Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Sportglass AB, 556981-2810 50 000 100 50 000

50 000

Not 6  Långfristiga skulder

Ställda säkerheter för övriga skulder
 2017-12-31 2016-12-31
Företagsinteckningar 6 200 000 6 200 000

6 200 000 6 200 000
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Not 7  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2017-12-31 2016-12-31
Upplupna löner och ersättningar 3 033 751 2 332 522
Övriga upplupna kostnader 170 687 564 740

3 204 438 2 897 262

Not 8  Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Avkastning på sysselsatt kapital:
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital.

Finansiella intäkter:
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital).

Sysselsatt kapital:
Totala tillgångar - räntefria skulder.

Räntefria skulder:
Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.

Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Medverkan ICONFEST (Influencer Convention Festival) som är den främsta platsen att interagera med influencers,  
företag och varumärken,  
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Underskrifter

 Växjö 2018-05-25

  

Hans Jacobsson Richard Hertvig
Styrelseordförande Verkställande direktör

Märta von Mentzer
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 25 maj 2018

Rickard Norinder
Auktoriserad revisor

SUCCÉN FORTSÄTTER
 
– nu med ännu bättre sortiment. Förra året lanserade vi en sprillans ny glassbox, 
fulladdad med superpremiumglassar från Häagen-Dazs och gelato från italienska 
Sammontana. 

Succén var given. “Äntligen något nytt och fräscht på glass- 
marknaden.” Nu har vi laddat om. Stuvat om och tajtat till i  
sortimentet och lagt till några blivande klassiker. Det innebär  
bättre omsättning och lönsamhet för dig som återförsäljare. 

“Spännande, kul och annorlunda!” Antalet boxar är  
begränsat så vila inte på hanen. Nu är det dags att beställa  
hem din glassbox med den mest prisvärda och spännande  
premiumglassen i landet. Nu är det dags att skaka om i  
glassboxarna och erbjuda något annorlunda.

VILL DU BLI EN AV VÅRA 
UTVALDA ÅTERFÖRSÄLJARE 
Kontakta  Richard Hertvig: 0708-86 94 44  
eller maila: info@alvestaglass.se

120cm
65cm

77cm

0470-72 91 78, Alvestaglass AB,  
Verkstadsgatan 5, 352 46 Växjö

www.alvestaglass.se
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80cm
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Efter säljframgångarna under 2017 tar vi nu nästa 
steg i LOHILO® revolutionen genom att lansera fler 
spännande smaker i såväl 350 ml som stycksaker. 

Passa på och få in profilerade frysar i butik för 
bättre exponering av LOHILO®. Antalet boxar är 
begränsat.

Konsumenternas nya  
favorit! LOHILO® växer 
så det knakar...

84
cm

25
cm
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Nya profilerade frysar lanseras under våren 2018 för ännu bättre exponering av LOHILO® i butik.



N!CK’S är ett svenskt företag bestående av en grupp människor som brinner 
för mat och hälsa. Vi tror på idén om att livsmedel inte bara ska smaka gott. 
De måste också vara bra för dig och de människor du älskar. I vår kamp mot 
socker lanserar vi nu kalasgod glass för hela familjen.

Fyra stycken smaker av gräddig glass utan tillsatt socker från glassfabriken  
i Småland. För hela familjen att kalasa och må bra av helt enkelt. 

Join Our Fight on Sugar at nicks.se

KALASGOD
GLASS!

 KALASGOD GLASS FÖR HELA FAMILJEN
 UTAN TILLSATT SOCKER
 NATURLIG SÖTNINGSMIX
 FRÅN GLASSFABRIKEN I SMÅLAND

GRÄDDKOLA MED CHOKLAD

CHOKLAD

GAMMALDAGS VANILJ

CITRONDRÖM MED HALLON

NOaddedsugar!

A SWEDISH MISSION TO 
IMPROVE THE WORLD OF ICE CREAM!
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Alvestaglass tillverkar och distribuerar Nick´s glass med lansering i april 2018. Fyra nya smaker helt  
utan tillsatt socker och med få kalorier. 



www.alvestaglass.se

Ett starkare produtbud än någonsin borgar för en fortsatt stark försäljnings- 
tillväxt under de kommande åren. 
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