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Längdåkningsstjärnan Stina Nilsson är ny ambassadör för LOHILO® 

LOHILO® Protein Ice Cream Bar har blivit en stor  
försäljningssuccé på kort tid. 
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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 bokslutskommuniké för 2017.
 
Januari – december 2017

Nettoomsättningen uppgick till 84 603 tkr (55 932), vilket motsvarar en ökning om 51,2%.

Bolagets bruttomarginal för perioden uppgick till 54,7% (57,6). Bruttomarginalen har minskat  
beroende på att andelen produkter från andra tillverkare/varumärken har ökat.    

Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 7 771 tkr (4 517), vilket 
motsvarar en resultatförbättring om 72%. Resultat före skatt uppgick till 5 095 tkr (2 535).

Väsentliga händelser under Q4

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 20 337 tkr (13 461),  
vilket motsvarar en ökning om 51,1%.

Tillväxten drivs framförallt av en av våra produktkategorier, proteinglass.  
Hälsotrenden har bidragit till att LOHILO uppmärksammats i bl a sociala  
medier som ”ett nyttigare alternativ” till vanlig glass. Detta tillsammans  
med att konsumenterna  gillar smakerna har banat väg till försäljnings- 
framgången.  

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

Stark inledning på året med en försäljningsökning i januari med 73,5%  
till 8 330 tkr (4 799).

Resultaträkning i sammandrag
(Tkr) jan-dec 17 jan-dec 16 Förändring

Nettoomsättning  84 603   55 932        51,2%

Råvarukostnader  -42 780        -23 553        

Bruttovinst  46 271         32 199        43,7%

Övriga rörelsekostnader  -38 500        -27 682

Rörelseresultat före avskrivningar  
och räntekostnader

 7 771  4 517 72%

Avskrivningar   -2 349   -1 785

Finansiella poster   -327    -197

Rörelseresultat före skatt 5 095        2 535        200,9%

Bokslutsdispositioner -1 790 -633

Skatt på årets resultat -786 -457

Årets resultat 2 519 1 445 74,3%
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Balansräkning i sammandrag 
(Tkr) 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Patent licenser varumärken  690    –        

Materiella anläggningstillgångar  12 272    9 750        

Summa anläggningstillgångar 12 962     9 750    

Finansiella anläggningstillgångar  50     50    

Andelar i koncernföretag  50     50    

Summa finansiella anläggningstillgångar 50 50

Omsättningstillgångar

Varulager  17 263     15 040         

Kortfristiga fordringar  9 998     6 001        

Kassa och bank  2 815    3 453      

Summa omsättningstillgångar  30 076      24 494    

SUMMA TILLGÅNGAR  43 088     34 294    

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital   

Aktiekapital  120     120    

Överkursfond 9 180  9 180      

Fritt eget kapital 7 530      5 731        

Summa eget kapital 16 830    15 031    

Obeskattade reserver      

Ackmulerade överavskrivningar och  
periodiseringsfonder 5 812     4 022    

Summa obeskattade reserver 5 812  4 022    

Skulder

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 6 337     4 032    

Summa långfristiga skulder  6 337     4 032    

    

Kortfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut  2 408      1 494    

Leverantörsskulder 8 095    6 611    

Skatteskulder 135 –
Övriga kortfristiga skulder  266    207    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 204         2 897    

Summa kortfristiga skulder 14 109        11 209        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 088         34 294    
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VD har ordet
Alvestaglass kan se tillbaka på ett händelserikt 2017 där vi har tagit stora  
kliv för att nå våra långsiktiga mål. Under Q1 nådde vi också en milstolpe med  
leveranser till mer än 1 000 olika kunder, dvs livsmedelsaffärer under en och  
samma månad. Vårt arbete med att utöka exporten intensifierades och vi  
gjorde klart med en samarbetspartner i Baltikum. Vi har lagt stort fokus på  
att utveckla förpackningsdesignen av LOHILO®, vilket har bidragit till till den  
starka försäljningsökningen. Vi gjorde även en storsatsning på bl a Vårruset  
genom att marknadsföra LOHILO® på mer än 20 orter runtom i Sverige.

Den kylslagna våren 2017 gjorde att branschen generellt levererade ganska dystra försäljningssiffror  
i andra kvartalet och vi fick många frågor hur det påverkade oss. När vi summerade Q2 kunde vi  
konstatera en omsättningsökning om 40%. En bidragande orsak till detta är att vi vågar tänka  
annorlunda och gå mot strömmen. Vi levererar nya produkter som tas emot väl av våra kunder 
och vi har ett produktutbud som inte är så väderberoende. Att vara innovativ och följa dagens trender  
har visat sig vara ett framgångsrecept. 

I oktober deltog vi i världens största matmässa Anuga i Köln med 7 405  
utställare från 110 länder som ett led i att öka exportandelen. Mässan  
bidrog till många nya värdefulla kontakter som kommer att leda till att  
vi kan lansera LOHILO® på fler utvalda marknader i Europa under 2018. 

Året avslutades med att vi tecknade ett femårigt exportavtal med  
Diplom-Is i Norge som ska sälja och distribuera våra produkter. I första  
hand handlar det om LOHILO® som ska distribueras på den norska  
marknaden med start under första kvartalet 2018. Vi ser det som en  
stor möjlighet att sälja våra produkter med Norges ledande glass- 
distributör i ryggen. Med en stark partner får vi en rikstäckning från  
första dagen. Dessutom tecknade vi ett 2-årigt sponsoravtal med  
”glassälskaren” och längdåkningsstjärnan Stina Nilsson som blir ny  
huvudambassadör för proteinglassen LOHILO®. En bättre frontfigur  
än Stina går inte att få och det är väl ingen som har missat hennes  
framgångar i Världscupen och OS. 
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Event i samband med Vårruset 2017.

Ny smak LOHILO® hösten 2017. 

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.



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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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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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

60cm
80cm

19
6

cm

55cm

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

Sortimentkatalog Alvestaglass 2018 v1_4.indd   12 2018-03-02   10:59

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

Nu blickar vi mot 2018 som ska leverera det största omsättnings-  
lyftet hittills i bolagets historia (räknat i miljoner kronor). Vi är väl   
rustade för att möta den stora efterfrågan som finns på våra produkter  
både i Sverige och utomlands och vi har förstärkt organisationen både  
i fabriken och på sälj- och marknadssidan. 

Sortimentet för 2018 har aldrig varit så gediget och välplanerat.  
Med grundstommen Alvestaglass och trendiga varumärken som  
LOHILO®, Nick´s, Järnaglass, Popfruit och Bubbies kommer vi  
fortsätta att växa på den svenska glassmarknaden. Vår affärsmodell  
gör att vi kan växa med lönsamhet hela vägen och hitta de vägar som  
gör att vi växer sunt. Våra nu upparbetade samarbetspartners i Finland,  
Estland, Norge, Nederländerna, Dubai, Kina, Australien och Island gör att vi kan sprida vår unika produkt- 
utveckling i snabb takt och med bibehållen lönsamhet. Med vår enorma framgång inom vissa segment  
konstaterar vi att konkurrensen ökar och fler och fler vill ha en bit av kakan. Detta gör att vi måste hålla  
oss vakna och på tårna, vilket jag ser som en mycket positiv utmaning.

Bästa glasshälsningar!

Richard Hertvig,  
Verkställande direktör

Stina Nilsson njuter av en LOHILO®  

Protein Ice Cream Bar.

Pinnglass LOHILO® – nyhet i butik under 2018.

Nytt distributionsavtal med glassdelikatessen Bubbies  
som har blivit en ”snackis” på sociala medier.

Alvestaglass tillverkar och distri- 
buerar Nick´s med lansering i  
mars/april 2018.

Exportavtal med Diplom-Is i Norge.

Morotskaka ny smak från Alvestaglass. 



Likviditet och finansiering
Den 31 december 2017 uppgick Alvestaglass banktillgodohavanden till 2 815 tkr (3 453). Bolaget har ränte- 
bärande skulder om 8 746 tkr (5 526) samt en checkräkningskredit om 1 000 tkr (1 000), vilken per den  
31 december var outnyttjad. 

Investeringar
Alvestaglass totala investeringar under år 2017 uppgick till 4 545 tkr (3 897).

Avskrivningar
Under året har resultat belastats med 2 352 tkr (1 784) som avser avskrivningar på inventarier, verktyg  
och installationer.

Eget kapital
Per  den 31 december 2017 uppgick Alvesta Glass egna kapital till 16 830 tkr (15 031) varav 120 tkr (120)  
utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick den 31 december 2017 till 49,6% (53). 

Utsikter för 2018
Styrelsen för Alvestaglass bedömer att bolaget med planerad produktutveckling och nya distributionsavtal  
kommer att kunna fortsätta sin starka försäljningsökning med tillväxt om 25-40% under helåret 2018.  
Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt skall öka i en snabbare takt än försäljningsutvecklingen. 
Utdelningspolicyn skall vara minst 50% av resultat efter skatt så länge som likviditet och soliditet tillåter.

Utdelning
Styrelsen föreslår att 1 200 000 kronor ska delas ut till aktieägarna i Alvestaglass AB. 

Av bolagets 1 200 000 aktier motsvarar detta 1 kr per aktie.

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

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

100% frukt på pinne. POP Fruits en ny spännande produktnyhet med lansering våren 2018.
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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 
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FRESH FROZEN FRUIT
ON A STICK

100% frukt på pinne 
Fräsch frukt on the go, naturens bästa godis.
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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 120 kr vid senaste handelstillfället i december, 2017.  
Nästa handelstillfälle inleds den 14 mars 2018.

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
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 2017-04-09.  
Delårsrapport för Q1 kommer offentliggöras 2017-05-07.

Segertåget LOHILO® rullar vidare ut i världen.
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www.alvestaglass.se

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