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• Resultatet efter finansiella poster 208,4 Mkr (268,4 Mkr)

• Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 464,0 Mkr (1 508,3 Mkr)

• Fortsatta framgångar på exportmarknaderna

Verksamhet
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten. 

Fakturering och resultat
Fakturering
Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 464,0 Mkr (1 508,3 Mkr).

Resultatet
Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 208,4 Mkr (268,4 Mkr).

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick för perioden till 65,5 Mkr (52,3 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Materiella anläggningstillgångar 63,1 Mkr (47,1 Mkr)
Immateriella anläggningstillgångar 2,3 Mkr (5,0 Mkr)
Finansiella anläggningstillgångar 0,1 Mkr (0,2 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 0,3 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2016-12-31.
Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2017-09-30 till 61,1 Mkr (55,3 Mkr).

Nästa rapporttillfälle
Nästa rapporttillfälle är den 22/2 2018.
Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se. 

VD:s kommentar
Koncernens nettoomsättning under årets nio första månader uppgick till 1 464,0 Mkr (1 508,3 Mkr)
Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till 208,4 Mkr (268,4 Mkr).
Detta är en minskning på 60,0 Mkr mot föregående år. Nedgången beror enbart på valutaeffekter. Med samma genomsnittliga pundkurs 
som under föregående år skulle resultatet istället ökat med 3 %. 
Volymmässigt har vi ökat med 3 % mot föregående år, vilket är mycket bra med tanke på vädersituationen i norra Europa, inklusive 
vår huvudmarknad England, där det varit extremt dåligt väder sett ur dryckesindustrins perspektiv. De flesta större aktörer har noterat 
minskade volymer på den brittiska marknaden under perioden.
Att vi trots det ökat våra volymer beror på att vi fortsatt fokusera på vårt cidervarumärke Kopparberg Cider samt vid sidan härav lanserat 
nischprodukter så som Elk Warning, som är en craft cider, och Kopparkeg, en 5-liters ciderburk med tappkran.
Det är mycket positivt att våra konsumenter fortsätter att tycka om våra produkter och köper dem i större omfattning.
På den brittiska marknaden är Kopparberg Cider det mest sålda varumärket inom premiumsegmentet och tar man samtliga öl- och 
cidermärken på den brittiska marknaden kommer Kopparberg på en 7:e plats och det är jag extra stolt över.
Utöver vår huvudmarknad fortsätter länder som Spanien, Grekland, Cypern och Australien sin positiva utveckling.
Som jag skrev i rapporten för Q3 2016 har vi inlett ett arbete med att förbättra balansen i våra valutaflöden, framförallt för att minska vårt 
pundberoende.
Från och med sista kvartalet 2017 sker en större del av våra inköp av förpackningar, transporter och tjänster i pund.
Än är det för tidigt att säga hur årets resultat kommer att bli, det positiva är att vi har en ökande försäljning vilken vi räknar med skall hålla i 
sig, men valutakursutvecklingen är alltid en osäkerhetsfaktor. 

Peter Bronsman
Verkställande direktör
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Resultaträkningar (Mkr) KONCERNEN

 3:e kvartalet 9 MÅNADER
 Jul-Sept Jan-Sept Helår Helår
 2017 2016 2017 2016 2016 2015
Nettoomsättning inkl. dryckesskatt 734,6 822,2 2 213,3 2 195,6 2 852,1 2 934,6
Dryckesskatt -239,6 -251,5 -749,3 -687,3 -906,8 -955,4
Nettoomsättning 495,0 570,7 1 464,0 1 508,3 1 945,3 1 979,2

Rörelsens kostnader
Råvaror och handelsvaror -224,2 -218,2 -631,2 -617,9 -790,2 -744,0
Övriga externa kostnader -136,3 -151,2 -391,2 -397,0 -531,3 -614,7
Personalkostnader -51,4 -54,4 -184,5 -184,0 -251,1 -243,4
Resultat före avskrivningar 83,1 146,9 257,1 309,4 372,7 377,1

Avskrivningar -15,1 -14,3 -43,7 -43,5 -56,7 -70,0
Rörelseresultat 68,0 132,6 213,4 265,9 316,0 307,1

Finansiella intäkter och kostnader
inkl.valutakursdifferenser -1,3 -3,4 -5,0 2,5 -7,9 -7,2
Resultat efter finansiella poster 66,7 129,2 208,4 268,4 308,1 299,9

Skatt på periodens resultat -12,1 -22,4 -45,7 -56,8 -67,6 -66,7
Minoritetsandelar -4,4 -8,6 -14,3 -16,5 -21,5 -28,3
Periodens resultat 50,2 98,2 148,4 195,1 219,0 204,9

Resultat per aktie (Kr) 2,44 4,76 7,20 9,47 10,63 9,94

Några utspädningseffekter per aktie finns inte.

Balansräkningar (Mkr) Koncernen

 170930 160930

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 25,3 31,0
Materiella anläggningstillgångar 542,0 478,2
Finansiella anläggningstillgångar 16,5 16,5

Summa anläggningstillgångar 583,8 525,7

Varulager  326,2 258,4
Kortfristiga fordringar 589,8 619,6
Kassa och bank 157,6 154,4

Summa omsättningstillgångar 1 073,6 1 032,4

SUMMA TILLGÅNGAR 1 657,4 1 558,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital 74,9 74,9
Annat eget kapital inklusive årets resultat 571,5 529,3

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 646,4 604,2
Minoritetsintressen 56,6 58,3

Summa eget kapital 703,0 662,5

Avsättningar 38,0 37,6

Långfristiga skulder 72,1 92,7
Kortfristiga skulder 844,3 765,3

Summa skulder 954,4 895,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 657,4 1 558,1
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 KONCERNEN JAN-SEPT

Kassaflödesanalys i sammandrag (Mkr) 2017 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten 86,3 153,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -65,5 -52,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -153,6 -122,7
Förändring av likvida medel -132,8 -21,1

Likvida medel vid periodens början 290,4 175,5
Likvida medel vid periodens slut 157,6 154,4

Koncernens nyckeltal och aktiedata 2017 2016

Nyckeltal
Avkastning på eget kapital 30% 43%
Rörelsemarginal före finansiella poster 15% 18%
Rörelsemarginal efter finansiella poster 14% 18%
Soliditet 42% 43%

Aktiedata
Eget kapital per aktie 31,37 29,32
Antal aktier (Antal miljoner) 20,609 20,609

Förändring i koncernens eget kapital hänförligt 

till moderbolagets aktieägare (Mkr) 2017 2016

Ingående eget kapital 1 januari 622,1 506,7

Förändring eget kapital
Utdelning -121,6 -90,7
Omräkningsdifferens -2,5 -6,9
Periodens resultat 148,4 195,1

Belopp vid periodens utgång 646,4 604,2

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.   


