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Varumärket LOHILO har ställt ut på världens största matinnovationsmässa SIAL i Paris, 21-25 oktober, 
2018.

Järnaglass – ekologiskt tillverkad  
lyxglass som fr o m den 1 oktober 
ägs och tillverkas av Alvestaglass. 



Delårsrapport januari – september 2018
Alvestaglass AB 
556740-7050
 
2018-12-03
 
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 perioden  
januari – september 2018.
 
Juli – september 2018 (Q3)

Nettoomsättningen uppgick till 36 102 tkr (24 089), vilket motsvarar en ökning om 49,9%.

Bruttomarginalen uppgick till 50,3% (54,4). 

Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 3 567 tkr (3 175).

Resultat före skatt uppgick till 2 639 tkr (2 501).

Januari – september 2018

Nettoomsättningen uppgick till 99 441 tkr (64 266), vilket motsvarar en ökning om 54,7%.

Bruttomarginalen uppgick till 51,3% (53,2). 

Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 9 731 tkr (6 057).

Resultat före skatt uppgick till 7 176 tkr (4 038).

Väsentliga händelser under Q3

Alvestaglass levererar en försäljningstillväxt om 49,9% jämfört med föregående år. En bidragande orsak  
är den varma sommaren men även vårt starka produktutbud. 

Exporten är det största utropstecknet som redovisar en ökning om 177% jämfört med föregående år.  
I dagsläget är det Finland som står för merparten av vår exportandel. 

Alvestaglass har valt att utnyttja optionen att köpa 100% av Järnaglass AB där vi ser en fortsatt stor potential.  
Marknaden för ekologisk premiumglass växer och Järnaglass är marknadsledande i segmentet.

 

Resultaträkning i sammandrag
(Tkr) Jan - sep 18 Jan - sep 17 Förändring

Nettoomsättning   99 441             64 266            54,7%

Råvarukostnader -48 456 -30 078    

Bruttovinst  50 985  34 188 49,1%

Övriga rörelsekostnader  -41 254 -28 131

Rörelseresultat före avskrivningar  
och räntekostnader

 9 731            6 057 60,7%

Avskrivningar   -1 998     -1 764

Finansiella poster   -577  -255

Rörelseresultat före skatt 7 156 4 038 77,2%



Balansräkning i sammandrag 
(Tkr) 2018-09-30 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Patent licenser varumärken  825    690        

Materiella anläggningstillgångar  15 745    12 272        

Summa anläggningstillgångar 16 570    12 962    

Finansiella anläggningstillgångar  50     50    

Andelar i koncernföretag  50     50    

Summa finansiella anläggningstillgångar 50 50

Omsättningstillgångar

Varulager  30 780     17 263         

Kortfristiga fordringar 13 343     9 998        

Kassa och bank  1 408     2 815      

Summa omsättningstillgångar  45  531     30 076    

SUMMA TILLGÅNGAR 62 151     43 088    

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital   

Aktiekapital  120     120    

Överkursfond 9 180  9 180      

Fritt eget kapital 14 350      7 530        

Summa eget kapital 23 650    16 830    

Obeskattade reserver      

Ackmulerade överavskrivningar och  
periodiseringsfonder 5 812    5 812    

Summa obeskattade reserver 5 812  5 812    

Skulder

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 13 713     6 337    

Summa långfristiga skulder  13 713    6 337    

    

Kortfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut  1 771    2 408    

Leverantörsskulder 11 954    8 095    

Skatteskulder – 135

Övriga kortfristiga skulder  493     266    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  4 758        3 204    

Summa kortfristiga skulder 18 976        14 109        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 62 151        43 088    



VD har ordet
Rörelseresultatet före skatt ökar under perioden januari – september med 77% och nettoomsättningen  
ökar under samma period med 54,7%. Glädjande siffror och vi fortsätter därmed Alvestaglass fantastiska  
tillväxtresa med en god lönsamhet. 

Den varma och torra sommaren har skapat hög efterfrågan på glass och därmed har bristen på produkter 
stundtals varit stor i sommarvärmen. Vi har alltid haft en hög ambition på vår service- och leveransgrad  
och våra kunder brukar berömma oss för detta. I sommar har vår försäljningsorganisation och produk- 
tionsanläggning i Växjö verkligen gjort allt för att det inte ska vara tomt i frysdiskarna och vi beklagar  
om våra produkter ibland inte funnits tillgängliga.

Alvestaglass har under perioden förvärvat Järnaglass som är en ekologisk marknadsledande preimumglass  
samt Bär hem – ett koncept för styckfrysta ekologiska bär i lösvikt. Alla bär är färskfrysta, vilket innebär att så fort  
de lämnar busken så hamnar de i frysen. På så sätt behåller bären all sin viktiga näring och inte minst alla  
goda smaker. Vi har också lanserat Svenska Glassfabriken ett egenutvecklat varumärke i 2-liters segmentet  
som vi tror kan bli en riktigt stark utmanare i frysdiskarna. 

Under Q3 har vi även haft ett stort fokus på produktutveckling som fortsätter in i Q4. Alvestaglass arbetar  
kontinuerligt med att utveckla sina varumärken och bredda produktportföljen. Räkna med en fortsatt  
spännande utveckling för bolaget. 

Bästa glasshälsningar!

Richard Hertvig,  
Verkställande direktör

   

 

Svenska Glassfabriken är vårt egenutvecklade varumärke i 2-liters  
segmentet  som lanserades under Q3.



Väsentliga händelser efter periodens utgång
Varumärket LOHILO har ställt ut på världens största matinnovationsmässa SIAL i Paris, 21-25 oktober, 2018.  
Med på mässan var bl a vår nyrekryterade exportchef som ska driva vår expansion utomlands.

Alvestaglass har skrivit ett distributionsavtal med One Cake, en uppstickare från Göteborg, som ska  
konkurrera med bl a Frödinge och Almondy. Frystårtorna som är av högsta kvalitet är helt fria från  
nötter, gluten och palmolja och blir ett bra komplement till vårt övriga produktutbud. 

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 200 kr vid senaste handelstillfället i november, 2018.  
Nästa handelstillfälle inleds den 5 december 2018.

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
Bokslutskommuniké för 2018 offentliggörs 2019.03.05

   

I de klassiska bär hem-boxarna kan du välja fritt bland  
ekologiska och KRAV-märkta bär som är färskfrysta.



www.alvestaglass.se

Ett starkare produktutbud än någonsin borgar för en  
fortsatt stark försäljningstillväxt under 2019. 
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