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• Resultatet efter finansiella poster 66,0 Mkr (51,4 Mkr)

• Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 857,2 Mkr (734,0 Mkr)

• 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, Sollefteå och Skruv.

Fakturering och resultat
Fakturering
Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 857,2 Mkr (734,0 Mkr).

Resultatet
Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 66,0 Mkr (51,4 Mkr).

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick för perioden till 60,7 Mkr (20,9 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:
                      
Materiella anläggningstillgångar 50,7 Mkr (18,0 Mkr)      
Immateriella anläggningstillgångar 10,0 Mkr (2,9 Mkr)  

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i senaste årsredovisningen.

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 3,1 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2013-12-31.
Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2014-06-30 till 327,8 Mkr.

Nästa rapporttillfälle
Nästa rapporttillfälle är den 28/11 2014.
Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se. 

VD:s kommentar
Koncernens nettoomsättning ökade under det första halvåret 2014, från 734,0 Mkr under motsvarande period 2013 till 857,2 Mkr.
Periodens halvårsresultat är det bästa någonsin och är ett resultat av fortsatt fokusering på den cider som vi lanserade för nästan 20 år 
sedan då vårt lilla bryggeri skapade segmentet söt starkcider.

År efter år har vi fokuserat på vår cider och tagit oss in i land efter land, med mycket små medel och under senare år med konkurrenter 
som lanserat liknande produkter. En styrka är att vi fortsatt produktutveckla både smaker och förpackningar vilket gjort att vi idag är en av 
världens största cidertillverkare. Våra smaker som Kopparberg Päroncider, Strawberry/lime, Elderflower/lime och Mixed Fruit har fortsatt 
att bredda segmentet.

Vårt samarbete med SABMiller fortsätter att utvecklas med fler länder och senaste marknaden är Hong Kong.
Trots hård konkurrens på vår största och viktigaste marknad, Storbritannien, har vår försäljning ökat. Andra länder som under den senaste 
tiden visat en ökad volym är bland annat Spanien och Grekland.

Våra framgångar på öl på vår hemmamarknad har gjort att våra exportländer även fått intresse för vårt öl så vi utesluter inte att vi lanserar 
öl i framtiden på några av våra marknader.

Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till 66,0 Mkr (51,4 Mkr). Förbättringen beror bland annat på en bättre 
produktmix, ökad volym samt en gynnsammare valutasituation.

Peter Bronsman
Verkställande direktör
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Resultaträkningar (Mkr) KONCERNEN 
 2:a kvartalet 6 månader
 April-Juni Jan-Juni Helår Helår
 2014 2013 2014 2013 2013 2012
Nettoomsättning inkl. dryckesskatt 788,9 671,8 1 266,4 1 089,3 2 403,6 2 222,1
Dryckesskatt -228,1 -188,8 -409,2 -355,3 -781,3 -703,5
Nettoomsättning 560,8 483,0 857,2 734,0 1 622,3 1 518,6
 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och handelsvaror -264,3 -257,3 -364,5 -357,3 -775,2 -747,4
Övriga externa kostnader -170,3 -127,7 -283,7 -222,0 -496,8 -462,1
Personalkostnader -61,7 -46,9 -112,7 -84,7 -177,0 -160,4
Resultat före avskrivningar 64,5 51,1  96,3 70,0 173,3 148,7
 
Avskrivningar -12,6 -11,0 -24,7 -21,9 -44,2 -39,8
Rörelseresultat 51,9 40,1 71,6 48,1 129,1 108,9
Finansiella intäkter och kostnader 
inkl.valutakursdifferenser -3,5 -2,5 -5,6 3,3 -4,0 -12,5
Resultat efter finansiella poster 48,4 37,6 66,0 51,4 125,1 96,4
 
Skatt på periodens resultat -11,8 -8,9 -17,6 -13,0 -28,2 -21,4
Minoritetsandelar -6,1 -6,6 -10,8 -9,7 -25,6 -19,1
Periodens resultat 30,5 22,1 37,6 28,7 71,3 55,9
 
Resultat per aktie (Kr) 1,48 1,07 1,82 1,39 3,46 2,71
Några utspädningseffekter per aktie finns inte.

Balansräkningar (Mkr) Koncernen

 140630 130630

TILLGÅNGAR
 
Immateriella anläggningstillgångar 27,4 7,2
Materiella anläggningstillgångar 431,2 393,7

Summa anläggningstillgångar 458,6 400,9

 
Varulager  285,5 193,2
Kortfristiga fordringar 646,8 544,1
Kassa och bank 31,5 15,0

Summa omsättningstillgångar 963,8 752,3

SUMMA TILLGÅNGAR 1 422,4 1 153,2

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Bundet eget kapital 181,1 138,6
Fritt eget kapital 80,3 78,8
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 261,4 217,4
Minoritetsintressen 53,7 43,2

Summa eget kapital 315,1 260,6

Avsättningar 34,8 26,6

Långfristiga skulder 88,9 54,6
Kortfristiga skulder 983,6 811,4

Summa skulder 1 107,3 892,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 422,4 1 153,2
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 KONCERNEN JAN-JUNI 

Kassaflödesanalys i sammandrag (Mkr) 2014 2013
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 39,0 34,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -60,7 -20,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -29,9 -8,5
Förändring av likvida medel -46,6 5,0
  
Likvida medel vid periodens början 78,1 20,0
Likvida medel vid periodens slut 31,5 15,0

Koncernens nyckeltal och aktiedata 2014 2013
  

Nyckeltal  
Avkastning på eget kapital 21% 20%
Rörelsemarginal före finansiella poster 8% 7%
Rörelsemarginal efter finansiella poster 8% 7%
Soliditet 22% 23%
  

Aktiedata  
Eget kapital per aktie 12,68 10,55
Antal aktier (Antal miljoner) 20,609 20,609

Förändring i koncernens eget kapital hänförligt 
till moderbolagets aktieägare (Mkr) 2014 2013
  
Ingående eget kapital 1 januari 259,6 211,2
  

Förändring eget kapital  
Utdelning -39,2 -24,7
Omräkningsdifferens 3,4 2,2
Periodens resultat 37,6 28,7
  
Belopp vid periodens utgång 261,4 217,4

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.


