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Styrelsen och verkställande direktören för Dalsspira mejeri AB får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31. 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 mjölkprodukter 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
något högre pris för produkter där man vet att den
extra kostnaden går tillbaka till bonden och gynnar
lokala producenter. I sortimentet hittar du komjölk,
grädde, yoghurt och ost.

Bolagets vision

Dalsspira skall vara det självklara valet av
mjölkprodukter på vår hemmamarknad i
Västsverige.

Bolagets affärsidé

Dalsspira erbjuder lokala mjölkprodukter av hög
kvalitet 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 effektivt sätt.
Konsumtionsmjölkssortimentet riktas mot den lokala marknaden och kommuner.
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Organisation

Per den 31 december 2021 hade Dalsspira 9 (11) anställda varav 7 kvinnor.
Genomsnittligt antal anställda under 2021 uppgick till 11 (10) anställda.

Försäljning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden januari till december 2021 till 26 074
(30 007) tkr med en bruttovinst om 12 806 (14 732) tkr och ett resultat före skatt på - 6
783 (-3 735) tkr. Bruttomarginalen uppgick under perioden till 49 % (49 %).

Likviditet och finansiering
Den 31 december 2021 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till 514 (3) tkr.
Dalsspira hade räntebärande skulder om 4 291 (2 925) tkr samt en checkräkningskredit
om 2 300 (2 300) tkr vilken per den 31 december var nyttjad med 0 (434) tkr. Beaktat
de fokusområden som bolaget har beskrivit under avsnittet framtidsutsikter nedan samt
det kapitaltillskott som tillfördes bolaget under april 2022 och beskrivs nedan i Not 9
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång bedöms likviditeten vara tillräcklig
för fortsatt drift och att bolaget kan fullfölja dess finansiella åtaganden. Det kan dock
inte uteslutas att Dalsspira i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget
kan inte heller garantera att sådant eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas.

Investeringar

Inga investeringar genomfördes under år 2021.

Framtidsutsikter

Dalsspira har under inledningen av 2022 upplevt ökande kostnader avseende inköp,
transporter och energi. Att föra dessa kostnadsökningar vidare till bolagets kunder är
utmanande. Fokus för 2022 kommer fortsatt ligga på försäljning av Grillost mot butik
och restaurang samt ett tydligt mål att höja försäljningen av konsumtionsmjölk.
Uppstarten av leverans till kommuner i Dalsland i juni, inom ramen för den under 2021
vunna upphandlingen, kommer bidra till detta genom att addera ny mjölkvolym för
Dalsspira.

Ägarförhållanden

Aktiekapitalet för Dalsspira mejeri AB uppgår per den sista december 2021 till
3 031 063,80 kr och antalet utestående aktier till totalt 10 103 546 aktier.
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 16 % av aktierna.

Flerårsjämförelse

Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster,
tkr
Soliditet, %

2021
26 074
-6 783
48,0

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
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2020
30 007
-3 735
57,1

2019
2018
29 145 24 668
-3 263
56,6

-5 938
53,9

2017
23 973
-4 393
53,3
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Väsentliga händelser under verksamhetsåret
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Dalsspira började leverera Grillost till Sibylla i ett pilottest inför en eventuell
lansering på Sibylla som på nationell basis förväntades uppgå till en årsvolym på
ca 20 ton Grillost.

Dalsspira inledde samarbete med Svenska Hamburgare om leverans av Grillost.
Osten ingår i Svenska Hamburgares nya satsning på helsvenska VEGO-produkter.
Volym och omsättning oklart att uttala sig om då det är ett helt nytt samarbete.
Dalsspira genomförde i mars månad en riktad nyemission på 575 000 aktier till
teckningskursen 2,60 kronor per aktie. Bolaget tillfördes 1 495 tkr.

Vid årsstämman i maj valdes en delvis ny styrelse till Dalsspira. Per Lönn och Anna
Petersson valdes in som nya ledamöter medan Mikael Olsson och Göran Nyström
väljs om för ytterligare ett år. Styrelsens nya ordförande blir Per Lönn. VD Malin
Jakobsson utträder ur styrelsen för att nå en tydligare ansvarsfördelning mellan
bolagets styrelse och operativa ledning.

Under juni månad inledde Dalsspira och Wermlands Mejeri ett samarbete som
innebar att Dalsspira kommer producera Grillost åt Wermlands Mejeri. Osten
kommer att säljas i Värmland via Wermlands Mejeriets distributionskanaler.
Dalsspira beviljades i juni ett lån om 1,0 mkr från Almi och i september
ytterligare ett lån om 1,0 mkr.

Dalsspiras Grillost utnämns till ”Bäst i test” när Aftonbladet testar nio olika
varianter av Halloumi och Grillostar. Juryns motivering: ”Gulfärgad, rätt tunn,
mer som en platta än den typiska halloumiklossen. Det ger mycket fin stekyta för
pengarna och ändå en smörig och saftig konsistens med precis lagom gnissel.
Smaken matchar med perfekt sälta. Fyra av fem testare rankar den som bäst i test
och en solklar vinnare.”
Dalsspira inledde ett samarbete med Lidl om distribution av två sorters yoghurt
till samtliga Lidls butiker i Sverige. Smakerna som saluförs under Dalsspiras eget
varumärke är Hallon samt Päron/Vanilj. Leveranserna startade i november 2021.

Styrelsen i Dalsspira mejeri beslutade, med stöd av bemyndigandet som
lämnades på årsstämman den 28 maj 2021, genomföra en nyemission med
företräde för befintliga aktieägare. Emissionen avslutades den 7:e september och
tillförde Dalsspira 3,25 MSEK efter emissionskostnader som uppgick till 0,3
MSEK.

Dalsspira vann den offentliga upphandlingen av mejeriprodukter i Dalsland med
start i juni 2022. Dalsspira har sedan tidigare levererat mjölk i 1 liter till
Dalslandskommunerna men kommer nu efter avtalet att utvidga med mjölk i 10
liter till skolor samt yoghurt och grädde. Avtalet är en utökning av det tidigare
avtalet och uppskattas uppgå till en årlig omsättning a ca 2,3 mkr jämfört mot
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•

knappt 1 mkr idag. En avtalsperiod gäller under 2 år med möjlighet till
förlängning på 2 år.

Mikael Olsson tillträder som VD från och med den 1 januari 2022. Malin
Jakobsson, som varit verksam i bolaget under lång tid och VD sedan 2015, är även
fortsättningsvis en nyckelperson för Dalsspira och har därför utsetts till vice VD
med särskilt fokus på marknad och försäljning.
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Förändring av eget kapital (tkr)

Bundet
Fritt
eget kapital
eget kapital
AktieReserv- Överkurs- Balanserat
Årets
kapital
fond
fond
resultat
resultat

Eget kapital 2019-12-31
Nyemission
Disposition enligt beslut av årets
årsstämma
Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31
Nyemission
Disposition enligt beslut av årets
årsstämma
Årets resultat
Eget kapital 2021-12-31

1 919
333

20

24 582
3 428

2 252
779

20

28 010
4 368

3 031

20

32 378

-14 963

Summa
eget
kapital
-3 263
8 296
3 761

-3 263
-18 226

3 263
-3 735
-3 735

-3 735
-21 961

3 735
-6 783
-6 783

-3 735
8 321
5 147

-6 783
6 685

Aktiekapitalet består av 10 103 546 st aktier.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande
vinstmedel:
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
kronor

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att
i ny räkning överförs, kronor

32 378 275
-21 961 057
-6 782 934
3 634 384
3 634 284
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Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

2021

2020

26 074
690
26 764

30 007
693
30 700

-13 268
-12 295
-6 040

-15 272
-12 438
-5 028

-6 534

-3 552

-1 689
-6
-33 298

3
-252
-249

-6 783

Årets förlust

-6 783

-1 510
-4
-34 252

2
-185
-183

-3 735
-3 735
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Balansräkning

Not

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

4

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

2021-12-31

2020-12-31

8 166

9 855

252
8 418

419
10 274

2 144

1 273

2 032
57
262
501
2 853

2 350
57
136
539
3 082

514
3 366
13 929

3
3 028
14 632
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Not

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets förlust
Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

5
6

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
6
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit
7
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

2021-12-31

2020-12-31

3 031
20
3 051

2 252
20
2 272

32 378
-21 961
-6 783
3 634
6 685

28 010
-18 226
-3 735
6 049
8 321

3 227
3 227

2 263
2 263

1 064
1 795
0
149
1 009
4 017
13 929

661
1 436
434
150
1 367
4 048
14 632
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Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm:
Avskrivningar
Periodiserad leasingavgift
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
4
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring av utnyttjad checkkredit
Nyemission
Upptagande av lån
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2021

2020

-6 534

-3 552

3
-252
-4 927

2
-185
-2 061

0
0
0

-2 346
-70
-2 416

-434
5 147
2 000
-634
6 079

-1 112
3 761
2 000
-794
3 855

1 689
167

-870
318
-89
359
-359
-5 568

511
3
514

1 510
164

329
300
70
-287
104
-1 545

-106
109
3
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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 pensionsberättigade 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%

Leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som
operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt
över leasingperioden.
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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.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande
till balansomslutningen.
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Not 2 Transaktioner med närstående

Styrelseledamots bolag har under året fakturerats för produkter till ett belopp om 34 tkr.
Samtliga transaktioner har skett till marknadsmässiga villkor.

Not 3 Medelantal anställda
Medelantal anställda

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets förändringar
-Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets förändringar
Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2021
11

2020
10

2021

2020

16 158

13 812

- 6 302

- 4 792

0
16 158
-1 689
-7 991
8 166

Not 5 Upplåning

2 346
16 158
-1 510
-6 302
9 855

2021-12-31

2020-12-31

Not 6 Skulder till kreditinstitut

0
0

40
40

2021-12-31

2020-12-31

Not 7 Checkräkningskredit

3 227
1 064
4 291

2 263
661
2 925

2021-12-31

2020-12-31

2 300

2 300

Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till
betalning senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut
Summa

Varav långfristig skuld
Varav kortfristig skuld

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

13

 Signerat

2022-04-28 15:39:35 UTC

Oneflow ID 2983931

Sida 13 / 15

Dalsspira mejeri AB
556530-6643

Not 8 Ställda säkerheter

2021-12-31

2020-12-31

7 900
7 900

6 100
6 100

Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
•
•

De omfattande kostnadsökningar som den senaste tiden drabbat omvärlden har
även påverkat Dalsspira. Snabba höjningar på råvara och drivmedel ger direkt
effekt på resultatet då Dalsspira ej fullt kunnat ta ut prishöjningarna mot kund.
Dalsspira mejeri tillförs 960 tkr genom teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner före emissionskostnader vilka beräknas till 50 tkr.

Färgelanda, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Per Lönn

Mikael Olsson

Göran Nyström

Anna Petersson

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elekroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Mattias Celind
Auktoriserad revisor
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Deltagare
DALSSPIRA MEJERI AB 556530-6643 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-28 13:16:44 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: John Mikael Olsson

Datum

Mikael Olsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-28 13:06:41 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER LÖNN

Datum

Per Lönn
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-28 14:38:50 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Anna Margaretha Petersson

Datum

Anna Petersson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-28 13:21:54 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Göran Nyström

Datum

Göran Nyström
Leveranskanal: E-post

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSE COOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-28 15:39:35 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Leif Mattias Celind

Datum

Mattias Celind
Auktoriserad Revisor
Leveranskanal: E-post

 Signerat

2022-04-28 15:39:35 UTC

Oneflow ID 2983931

Sida 15 / 15

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i DalsSpira Mejeri AB, org.nr 556530-6643

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för DalsSpira Mejeri AB för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av DalsSpira Mejeri ABs finansiella ställning per den 31 december 2021
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för DalsSpira Mejeri AB.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
DalsSpira Mejeri AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för DalsSpira Mejeri AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till DalsSpira Mejeri AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Trollhättan dag som framgår av vår elektroniska signering
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Celind
Auktoriserad revisor
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Deltagare
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