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Profilerad butiksfrys LOHILO®.

Vårens nyheter 2019 från LOHILO®. Smooth Vanilla,  
Chocolate Mint (Vegan) och Mint Chocolate Chip. 
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Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed bokslutskommuniké för 2018.
 
Januari – december 2018

Nettoomsättningen uppgick till 120 540 tkr (84 565), vilket motsvarar en ökning om 42,5% (51,2%).

Bruttomarginalen uppgick till 50,2% (54,7%). Bruttomarginalen har minskat beroende på att andelen  
produkter från andra tillverkare/varumärken har ökat.

Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 5 691 tkr (7 736).

Resultat före skatt uppgick till 2 186 tkr (5 057).

Väsentliga händelser under Q4

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 21 099 tkr (20 299), vilket motsvarar en ökning om 4%. 

Efter en otroligt stark glass-sommar bromsade tillväxten in under hösten. Ökningstakten går normalt  
ned under Q4 och Q1 som är svagare glassmånader. 

Resultatet för perioden uppgick till -4 990 tkr (1 019). 

Under kvartalet har uppbyggnad av säljkår och distribution genomförts. Detta för att kunna utveckla  
glassförsäljningen ytterligare med de nya varumärkena Svenska Glassfabriken och Järnaglass, den nyligen  
förvärvade produkten Bär hem samt för att kunna ta hand om de nya produktkategorier som ska lanseras  
under Q2, 2019.

Under Q4 har även ett distributionsavtal med One Cake skrivits. One Cake är ett varumärke från Göteborg  
som tillverkar glutenfria kvalitativa frystårtor.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

Under inledningen av 2019 har försäljningsutvecklingen varit svagare än tidigare år. Under januari-februari  
2019 uppgick försäljningen till 15 133 tkr (16 868), vilket motsvarar en försäljningsnedgång om ca 10 %.

Första kvartalet 2019 kommer Alvestaglass inte att leverera den tillväxt som vi normalt sett ser. Effekter  
av investeringar i nya produkter/kategorier, varumärken och säljkår kommer att synas först under andra  
halvåret 2019.

 

Resultaträkning i sammandrag
(tkr) Jan-dec 18 jan-dec 17 Förändring

Nettoomsättning 120 540   84 565 42,5%

Råvarukostnader  -60 014        -38 326        

Bruttovinst  60 526         46 239        30,9%

Övriga rörelsekostnader  -54 835 -38 503

Rörelseresultat före avskrivningar  
och räntekostnader

5 691  7 736 -26,4%

Avskrivningar   -2 664   -2 352

Finansiella poster   -841    -327

Rörelseresultat före skatt 2 186 5 057 -56,8%

Bokslutsdispositioner -1 736 -1 790

Skatt på årets resultat -204 -786

Årets resultat 245 2 519 -90,3%



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

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Patent licenser varumärken 1 440    690        

Materiella anläggningstillgångar  16 347    12 272        

Summa anläggningstillgångar 17 787    12 962    

Finansiella anläggningstillgångar  1 250     50    

Andelar i koncernföretag  1 250     50    

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 250 50

Omsättningstillgångar

Varulager  25 439     17 263         

Kortfristiga fordringar 11 707     9 998        

Kassa och bank  610     2 815      

Summa omsättningstillgångar  37 756     30 076    

SUMMA TILLGÅNGAR 56 793     43 088    

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital   

Aktiekapital  120     120    

Överkursfond 9 180  9 180      

Fritt eget kapital 6 559      7 530        

Summa eget kapital 15 859    16 830    

Obeskattade reserver      

Ackmulerade överavskrivningar och  
periodiseringsfonder 7 548    5 812    

Summa obeskattade reserver 7 548  5 812    

Skulder

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 18 831     6 337    

Summa långfristiga skulder  18 831    6 337    

    

Kortfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut  5 465    2 408    

Leverantörsskulder 4 095    8 095    

Skatteskulder – 135

Förskott från kunder 173 –

Övriga kortfristiga skulder  350     266    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  4 472        3 204    

Summa kortfristiga skulder 14 382        14 109        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 56 793        43 088    



VD har ordet

Stark försäljningsutveckling under 2018

Alvestaglass kan blicka tillbaka på ett mycket starkt 2018 där vi når uppsatta tillväxtmål. Genom starka  
produktlanseringar, distribution av nya varumärken och expansion utanför Sverige uppgår tillväxten  
till 42%. Tillväxten drivs framförallt genom vår egentillverkade funktionsglass LOHILO®, men också  
genom en rad samarbeten och lanseringar  
såsom tillverkning- och distribution av Nick´s  
(glass helt utan socker), Järnaglass (ekologisk  
premiumglass) och Bubbies (Hawaiiansk  
lyxglass). Vi har dessutom lanserat Svenska  
Glassfabriken – ett egenutvecklat varumärke 
 i 2-liters segmentet samt förvärvat Bär hem –  
ett koncept för styckfrysta ekologiska bär i  
lösvikt.

Exporten fortsätter att skörda framgångar  
och försäljningen utanför Sverige växte  
från 8,4 mkr till 25,7 mkr, motsvarande  
en tillväxt om 206%. Finland går allra bäst  
följt av de övriga nordiska länderna. Ett  
intensifierat arbete pågår för att fortsätta  
växa utomlands.

Nu lägger vi grunden för framtida tillväxt – Alvestaglass 2.0

Under hösten 2018 har ett intensivt arbete pågått med produktutveckling för att säkra en framtida tillväxt. 
Vi planerar att lansera varumärket LOHILO® inom sammanlagt fyra nya produktkategorier under Q2, 2019. 
Med anledning av detta kommer vi att successivt utöka säljkåren från 26 till 36 anställda, vilket innebär att  
Alvestaglass kommer att ha en av Sveriges starkaste sälj- och distributionskanal mot svensk dagligvaruhandel. 

Nyhet!

Svenska Glassfabriken utmanaren i 2-liters  
segmentet. Egenutvecklat varumärke som  
lanserades under hösten 2018.
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Utveckling per månad

Försäljningsutveckling Alvestaglass 2013-2018 (tkr) 
Den blå grafen visar säsongsvariationen i försäljningen under året.  
Den röda grafen visar den genomsnittliga försäljningsutvecklingen 
under perioden.



GLASSTREND2019

- Ett smartare val!
GLASSTREND2019

- Ett smartare val!

Under Q2 rullar vi ut våra nya glassboxar. Glasstrend 2019 –  
ett smartare val med oemotståndliga stycksaker från LOHILO®

Uppdaterad förpackningsdesign Alvestaglass, 2018.

Av konkurrensskäl kan vi inte beskriva inom vilka områden vi kommer att satsa. Vi är dock övertygade om  
att de nya funktioner och smaker som vi har utvecklat kommer att ge oss en fortsatt stark tillväxt under 2019. 
Dessutom kommer vi att befästa vår ställning inom funktionella livsmedel där LOHILO® redan idag är en  
betydande aktör. I början av april kommer vi att presentera vårt nya produktutbud när vi börjar bearbeta  
handeln med dessa mycket intressanta och nydanande produkter.

Under 2019 kommer vi också att inleda en rejäl satsning på produktionen. Vi har en plan att hitta nya mer  
ändamålsenliga produktionslokaler med större lagringsmöjligheter. Vi kommer även att behöva investera i 
högre automation för ökad lönsamhet. Detta är ett mycket långsiktigt projekt som vi kommer att se  
resultatet från först 2020 och framåt.

Min övertygelse är att 2019 har potential att bli det mest intressanta året i Alvestaglass historia där jag  
hoppas att du som aktieägare vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa. 

Bästa glasshälsningar!

Richard Hertvig,  
Verkställande direktör

Stina Nilsson njuter av en LOHILO®  

Protein Ice Cream Bar.

Förvärvat varumärke Q4, 2018.

Första glasstillverkaren  
som klimatkompenserar. 



Likviditet och finansiering
Den 31 december 2018 uppgick Alvestaglass banktillgodohavanden till 4 747 tkr (2 815). Bolaget har  
räntebärande skulder om 13 432 tkr (8 746) samt en checkräkningskredit om 15 000 tkr (1 000),  
vilken per den 31 december var nyttjad till 10 864 tkr.

Investeringar
Alvestaglass totala investeringar under år 2018 uppgick till 8 450 tkr (4 545).

Avskrivningar
Under året har resultatet belastats med 2 664 tkr (2 352) som avser avskrivningar på inventarier, verktyg  
och installationer.

Eget kapital
Per den 31 december 2018 uppgick Alvestaglass egna kapital till 15 859 tkr (16 830) varav 120 tkr (120)  
utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick den 31 december 2018 till 38,3% (49,6%).

Utsikter för 2019
Styrelsen för Alvestaglass bedömer att bolaget med planerade produktlanseringar kommer att kunna fortsätta 
sin starka försäljningsökning med en tillväxt uppgående till 25-40% under 2019.  Det är styrelsens målsättning 
att med stöd av de volymfördelar som uppstår i produktionen samt inom sälj- och distribution ska resultat före 
skatt öka i en snabbare takt än försäljningsutvecklingen. 

Alvestaglass kommer under Q2, 2019 att lansera ett flertal nya produkter i helt nya kategorier med varumärket 
LOHILO®. Ökningstakten i försäljning förväntas därmed att vara lägre under Q1, för att sedan kunna öka  
betydligt under Q2-Q3.

Utdelningspolicyn skall vara minst 50% av resultat efter skatt så länge som likviditet och soliditet tillåter.

Utdelning
Styrelsen föreslår att 1 320 000 kronor (1 200 000) ska delas ut till aktieägarna i Alvestaglass AB, vilket  
motsvarar 1,1 kr (1) per aktie. Utdelningen förklaras av Alvestaglass starka ekonomiska ställning och de  
avsättningar till periodiseringsfonder som skett 2018.

Kokostårta ApelsinHallontårta Kokostårta original

One Cake är frystårtor av högsta kvalitet helt fria 
från nötter, gluten och palmolja.

Alvestaglass har tecknat ett distributionsavtal med One Cake från Göteborg under Q4. 



Redovisningsprinciper
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år. 

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

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Richard Hertvig, VD, 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 195 kr vid senaste handelstillfället i februari, 2019.  
Nästa handelstillfälle inleds den 5 mars 2019.

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

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

Tidplan för finansiell rapportering
Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Alvestaglass hemsida från 2019-04-30.  
Delårsrapport för Q1 kommer att offentliggöras 2019-05-17.

   

För att få en fyllig, rund och söt smak utan tillsatt socker 
använder vi oss av en bas av söta fibrer (Polydextros), ett 
extrakt från växtriket utvunnet ur Steviaplantan (Steviolglykosider), 
björksocker (Xylitol) samt ett ämne som finns naturligt i plommon,
päron och vindruvor (Erytritol). De här ämnena samverkar på 
ett finurligt sätt och de har alla extremt låg blodsockerpåverkan.

CITRONDRÖM MED HALLON

65 cm120 cm

77 cm
Nick’s är ett svenskt företag som erbjuder snacks och 
glass som alltid har smakupplevelsen i fokus och som
aldrig, utan några undantag, innehåller tillsatt socker. 

GRÄDDKOLA MED CHOKLAD GAMMALDAGS VANILJ 

CHOKLAD  

KAKSMET MED  
KOLASÅS

PEANUT BUTTER &  
SALTED CARAMEL

NO

added
sugar!

CITRONDRÖM MED HALLON

ART.NR 75342 ART.NR 75231 

ART.NR 75120 ART.NR 75453 

ART.NR 75670 ART.NR 75780 

LAKTOSFRI!
LAKTOSFRI!

Alvestaglass tillverkar och distribuerar Nick´s glass som lanserades i april 2018. 



www.alvestaglass.se

Ett starkare produktutbud än någonsin med flera spännande lanseringar  
under Q2 borgar för en fortsatt stark försäljningstillväxt under 2019. 

Sortiment - 2019:1


