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Alvestaglass har fått stor uppmärksamhet i media efter att företaget öppnade  
upp för crowdfunding.

Event Vårruset med provsmakning av proteinglassen LOHILO®

Alvestaglass tillverkar  
och distribuerar Nick´s  
glass med lansering i  
april 2018. 



Delårsrapport  januari – mars 2018
Alvestaglass AB 
556740-7050
 
2018-06-04
 
Alvestaglass ska genom sitt nytänkande kvalitativa glassutbud, höga servicegrad med  
egen distribution och rimliga priser tilltala den nordiska glasskonsumenten.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2018.
 
Januari – mars 2018 (Q1)

Nettoomsättningen uppgick till 25 023 tkr (17 260), vilket motsvarar en ökning om 45% (69,6).

Bolagets bruttomarginal för perioden uppgick till 53,8% (53,0). 

Periodens resultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 2 088 tkr (1 489).

Resultat före skatt uppgick till 1 417 tkr (849).

Väsentliga händelser under Q1

Första kvartalet har haft en postiv utveckling och omsättningen fortsätter att öka kraftigt. Alvestaglass har  
under perioden utökat säljkåren med sammanlagt sex nya säljare, vilket har bidraget till en högre närvaro  
på den svenska marknaden och därigenom en ökad försäljning.  

Bubbies som är en Hawaiiansk mochiglass har tagits in i sortimentet som breddar produktutbudet och  
gör det mindre årstidsbundet. Alvestaglass har även skrivet ett tillverknings- och distributionsavtal med  
Nick´s glass. Fyra nya smaker helt utan tillsatt socker som lanseras i butik under våren 2018. Bolaget har  
även förvärvat varumärket POP Fruits som är ett nytt spännande koncept med 100% frukt på pinne.  

Exporten fortsätter att skörda framgångar där Finland går allra bäst följt av de övriga nordiska länderna.  
Ett intensifierat arbete pågår för att fortsätta växa utomlands. 

 

Resultaträkning i sammandrag
(Tkr) jan-mars 18 jan-mars 17 Förändring

Nettoomsättning   25 023             17 260            45,0%

Råvarukostnader -11 571    -8 104    

Bruttovinst  13 452  9 156 46,9%

Övriga rörelsekostnader  -11 364            -7 667

Rörelseresultat före avskrivningar  
och räntekostnader

 2 088            1 489 40,2%

Avskrivningar   -666     -588

Finansiella poster   -5  -52            

Rörelseresultat före skatt 1 417 849 66,9%



Balansräkning i sammandrag 
(Tkr) 2018-03-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Patent licenser varumärken  690    690        

Materiella anläggningstillgångar  14 708    12 272        

Summa anläggningstillgångar 15 398    12 962    

Finansiella anläggningstillgångar  50     50    

Andelar i koncernföretag  50     50    

Summa finansiella anläggningstillgångar 50 50

Omsättningstillgångar

Varulager  31 888     17 263         

Kortfristiga fordringar 11 762     9 998        

Kassa och bank  325     2 815      

Summa omsättningstillgångar  43 976     30 076    

SUMMA TILLGÅNGAR  59 424     43 088    

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital   

Aktiekapital  120     120    

Överkursfond 9 180  9 180      

Fritt eget kapital 8 947      7 530        

Summa eget kapital 18 247    16 830    

Obeskattade reserver      

Ackmulerade överavskrivningar och  
periodiseringsfonder 5 811    5 812    

Summa obeskattade reserver 5 811  5 812    

Skulder

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 10 953     6 337    

Summa långfristiga skulder  10 953    6 337    

    

Kortfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut  1 992    2 408    

Leverantörsskulder 18 187    8 095    

Skatteskulder – 135

Övriga kortfristiga skulder  321     266    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 913        3 204    

Summa kortfristiga skulder 24 413        14 109        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 424        43 088    



Nyhet 2018 – stycksaker från LOHILO®

VD har ordet
Q1 har gått enligt plan och vi har lagt en stabil grund för fortsatt tillväxt. Alvestaglass har tecknat ett  
distributionsavtal med glassdelikatessen Bubbies samt ett tillverknings- och distributionsavtal med Nick´s.  
En ny spännande glass utan tillsatt socker. Dessutom har vi  förvärvat varumärket POP Fruits – 100% frukt  
på pinne. Detta för att bredda vår portfölj och bli ännu mer attraktiv genom vårt unika sortiment.  
Vi märker redan av ett ökat intresse och under perioden ökar kundstocken på den svenska marknaden  
med 20%. Alvestaglass ser nu med stor entusiasm fram emot fortsättningen på året. 

 

Bästa glasshälsningar!

Richard Hertvig,  
Verkställande direktör

   

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Omsättningen under april månad uppgick till 11,8 MSEK (5,9), vilket motsvarar en tillväxt om 100%.  

Revisors utlåtande angående delårsrapporten
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Richard Hertvig, VD
E-post: richard@alvestaglass.se
Telefon: 070-886 94 44

Om Alvestaglass AB
Alvestaglass AB ska genom sitt nytänkande kvalitativa glassutbud, höga servicegrad med egen  
distribution och rimliga priser tilltala den nordiska glasskonsumenten. 

Bolaget genomförde under våren 2016 en nyemission genom sk crowdfunding via Pepins Group AB.  
Emissionskursen var 50 kr. Kursen stannade på 135 kr vid senaste handelstillfället i mars, 2018.  
Nästa handelstillfälle inleds den 13 juni 2018.

Handel i ägarbolaget Alvestaglass Partners Sweden AB har tidigare skett vid fyra tillfällen per år via  
Pepins Market. Fr o m augusti 2018 kommer handel att ske varje månad. För mer information se  
www.pepins.com/marknad

Alvestaglass AB
Verkstadsgatan 5, 352 46 Växjö
Tel: 0470 – 72 91 78
www.alvestaglass.se • info@alvestaglass.se

Tidplan för finansiell rapportering
Halvårsrapporten kommer att offentliggöras 2018-09-03.

   



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.
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Choklad 
Espresso

Hallon 
VIt Choklad

Choklad
Jordnötssmör

Choklad 
kokos

Choklad
mint

Pistasch

Passionsfrukt Japansk Körsbär Blåbär Vanilj

Grönt te Jordgubb
choklad

Jordgubb Mango

Litchi

Tips! 
Bubbies smakar som bäst om de får tina 

ett par minuter innan de avnjuts!

ÄR DU NYFIKEN PÅ BUBBIES ALLA SMAKER?

Bubbies självplocksystem  

• Disruptivt och engagerande 
• Uppmuntrar till spontaninköp
• Ett brett sortiment ökar konsumenternas inköp 
• Låg kostnad för att öppna upp för en helt ny kundgrupp 
• Kompletterar det vanliga utbudet i frysavdelningen i butiken

NY SMAK!

NY SMAK!

TRIPPELCHOKLAD

Pepparmyntskaramell

FRYSBOXEN
Bakom frysboxen ser vi gärna att ni sätter upp en 
inspirerande skylt som ni får av oss. Inspirerande 
bilder har visat sig ge en markant ökad försäljning 
av produkten. 

L: 1456 mm
B: 851 mm
H: 900 mm

Frysbox

Mochiglass (uttalas moh-chee) är en alldeles lagom stor glass-
delikatess som är inlindad i mjuk, söt deg. Det yttre lagret, mo-
chin, är gjord av rismjöl och är sötad med naturliga ingredienser 
för en helt unik textur och smak. När du väl bitit igenom och 
smakat mochin kommer du till en premium-gräddglass, gjord på 
en blandning av flera högkvalitativa ingredienser. Bubbies finns 
i flera olika smaker och är smaksatta med naturliga ämnen - 
de är dessutom glutenfria! Bubbies är både vackra att se på, 
fantastiskt goda och avnjuts till kaffet eller som dessert efter en 
avslutad måltid, eller som ett lyxigt och kvalitativt lördagsgodis.

BUBBIES

FRYSSKÅPET
Frysskåpet är ett alternativ för er som hellre har 
ett skåp än vår klassiska frysbox. I frysskåpet  
exponeras Bubbies väl och man ser enkelt alla 
olika smaker. 

H: 1957 mm
B: 670 mm
D: 560 mm

Har du ett café i din butik?
Visa då upp Bubbies på ett snyggt sätt med vårt cafékitt.

Frysskåp

Bubbies 
är en trend på 
sociala medier. 

Kika in på 
@bubbiesnorden

Vi är glutenfria!
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Nytt distributionsavtal med glassdelikatessen Bubbies som har blivit en ”snackis” på  
sociala medier.



www.alvestaglass.se

Ett starkare produtbud än någonsin borgar för en fortsatt stark försäljningstillväxt under det 
kommande året. 

Sortimentskatalog
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