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Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015

• Resultatet efter finansiella poster ökade och uppgick till 299,9 Mkr (194,8 Mkr)

• Nettoomsättningen exklusive dryckesskatt ökade till 1 979,2 Mkr (1 797,2 Mkr)

• Styrelsen föreslår en utdelning på 4,40 kr per aktie (2,40 Kr)

• Fortsatta framgångar på exportmarknaderna

Verksamhet
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, spritdrycker och läskedrycker. Tillverkningen sker vid koncernens 
bryggerier i Kopparberg, Laholm och Sollefteå.

Fakturering och resultat
Fakturering
Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 979,2 Mkr (1 797,2Mkr).

Resultatet
Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 299,9 Mkr (194,8 Mkr).

Koncernförhållande
Kopparbergs har följande helägda dotterbolag:
 Zeunerts i Norrland AB, Sollefteå 
 Banco Bryggeri AB, Skruv 
 Kopparbergs España SL
 Kopparberg USA INC
 Ipswich93 AB  
 Oy Kopparbergs Finland 
Nytt bolag: Cider of Sweden South Africa

Följande delägda dotterbolag:
I Cider of Sweden uppgår ägarandelen till 51 %
I Sidras Kopparberg SA uppgår ägarandelen till 68 %

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick för perioden till 94,7 Mkr (128,6 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Materiella anläggningstillgångar 72,2 Mkr (111,3 Mkr)
Immateriella anläggningstillgångar 6,7 Mkr (11,2 Mkr)
Finansiella anläggningstillgångar 15,8 Mkr (6,1 Mkr)

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp 
av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ställda panter har minskat med 3,0 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2014-12-31.  
Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2015-12-31 till 206,4 Mkr.

Årsstämma
Årsstämman kommer att avhållas den 24/5 2016 kl.13.30 i Kopparberg.
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 3/5 2016 på hemsidan www.kopparbergs.se
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 4,40 kr per aktie.



Kommande rapporteringstillfällen 
Kvartal 1      24 maj 2016
Kvartal 2      25 augusti 2016
Kvartal 3      24 november 2016
Kvartal 4      23 februari 2017
Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida: www.kopparbergs.se. 

VD:s kommentar:
Omsättningen exklusive dryckesskatter under 2015 uppgick till 1 979,2 Mkr (1 797,2 Mkr). Resultatet före skatt och minoritetsintressen 
ökade med 54 % och uppgick till 299,9 Mkr (194,8Mkr). 

Vi har fortsatt att fokusera på våra starka varumärken och på exportmarknaden har Kopparberg Cider utvecklats till ett av världens 
starkaste cidervarumärken. Vårt fokus har varit huvudsmakerna Päron, Strawberry/Lime, Mixed Fruit och Elderflower/Lime. Vi har även 
inriktat oss på att utveckla varierande förpackningstyper samt nischprodukter så som Kopparberg Frozen Fruit cider, världens första frysta cider.

Vårt största exportområde med våra huvudmarknader England, Skottland, Wales, Nordirland och Irland har fortsatt att utvecklas positivt, 
och även länder som t.ex. Grekland, Spanien och Tjeckien har en gynnsam utveckling.

Inom ölsegmentet, med Sverige i fokus, har vi lyft fram våra varumärken Sofiero, Höga Kusten, Zeunerts och Fagerhult.

Vårt restaurangbolag John Scott’s, med konceptet att utveckla öl- och ciderkulturen, har haft en positiv utveckling och ytterligare pubar 
har öppnats under året.

Årets resultat före skatt och minoritetsandelar på 299,9 Mkr blev återigen det bästa resultatet någonsin. 

Resultatförbättringen är till övervägande del en effekt av den gynnsamma valutasituationen, en förbättrad produktmix, lyckade 
produktlanseringar, effektiviseringsvinster samt en fantastisk personal.

Med en förhoppning om en fortsatt positiv utveckling för koncernen föreslås en utdelning på 4,40 kr (2,40 kr) per aktie.

Kopparberg 24 februari 2016

Peter Bronsman
Verkställande direktör
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Resultaträkningar (Mkr) KONCERNEN

 4:E KVARTALET, OKT-DEC HELÅR

 2015 2014 2015 2014
Nettoomsättning inkl. dryckesskatt 712,3 613,2 2 934,6 2 653,1
Dryckesskatt -244,9 -201,6 -955,4 -855,9

Nettoomsättning 467,4 411,6 1 979,2 1 797,2

Rörelsens kostnader    
Råvaror och handelsvaror -152,6 -142,5 -744,0 -737,9
Övriga externa kostnader -149,0 -131,9 -615,3 -563,3
Personalkostnader -66,8 -61,2 -243,4 -220,8

Resultat före avskrivningar 99,0 76,0 376,5 275,2

Avskrivningar -24,9 -12,6 -69,4 -51,8

Rörelseresultat 74,1 63,4 307,1 223,4

Finansiella intäkter    
och kostnader inkl. valutakursdifferenser -3,8 -5,3 -7,2 -28,6

Resultat efter finansiella poster 70,3 58,1 299,9 194,8
    
Skatt på periodens resultat -17,6 -12,0 -66,6 -42,8
Minoritetsandelar -6,3 -5,1 -28,4 -27,7

Periodens resultat 46,4 41,0 204,9 124,3

Resultat per aktie (Kr) 2,25 1,99 9,94 6,03
Några utspädningseffekter per aktie finns inte.

Balansräkningar (Mkr) Koncernen

 151231 141231

TILLGÅNGAR  

Immateriella anläggningstillgångar 29,8 27,0
Materiella anläggningstillgångar 470,8 464,1
Finansiella anläggningstillgångar 15,8 14,3

Summa anläggningstillgångar 516,4 505,4

Varulager  189,5 237,5
Kortfristiga fordringar 611,4 499,6
Kassa och bank 175,5 99,2

Summa omsättningstillgångar 976,4 836,3

SUMMA TILLGÅNGAR 1 492,8 1 341,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Bundet eget kapital 198,1 193,6
Fritt eget kapital 308,6 157,8
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 506,7 351,4

Minoritetsintressen 78,1 50,5

Summa eget kapital 584,8 401,9

Avsättningar 37,1 40,3
  
Långfristiga skulder 90,2 87,2
Kortfristiga skulder 780,7 812,3

Summa skulder 908,0 939,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 492,8 1 341,7
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 KONCERNEN JAN-DEC

Kassaflödesanalys i sammandrag (Mkr) 2015 2014
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 218,0 219,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -94,7 -127,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -47,0 -71,8
Förändring av likvida medel 76,3 21,1
 

Likvida medel vid periodens början 99,2 78,1
Likvida medel vid periodens slut 175,5 99,2
  

Koncernens nyckeltal och aktiedata 2015 2014
 

Nyckeltal  
Avkastning på eget kapital 61% 56%
Rörelsemarginal före finansiella poster 16% 13%
Rörelsemarginal efter finansiella poster 15% 11%
Soliditet 39% 30%
 

Aktiedata  
Eget kapital per aktie 24,59 17,05
Antal aktier (Antal miljoner) 20,609 20,609

Förändring i koncernens eget kapital hänförligt  

till moderbolagets aktieägare (Mkr) 2015 2014
 

Ingående eget kapital 1 januari 351,4 259,7
 

Förändring eget kapital  
Utdelning -49,5 -39,2
Omräkningsdifferens -0,1 6,6
Periodens resultat 204,9 124,3
 

Belopp vid periodens utgång 506,7 351,4

Revisors rapport  
Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport upprättad i enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)
Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) per 31 december 2015 och den 
tolvmånadersperiod som slutar med detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera 
denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på 
vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av 
finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 
som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa 
oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den 
uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1.

Örebro den 24 februari 2016
Grant Thornton Sweden AB

Anja Björklund
Auktoriserad revisor


