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	Glamping – »glamorous camping« – är en växande trend
	i besöksnäringen som vi naturligtvis har hakat på. Under
säsongen färdigställdes tre tält ute på udden som var flitigt
uthyrda.

2021 I SIFFROR

1 MILJOOO.OOON

	Destillerichefen Roger
Melander måttar sin
destillerisnaps, en upp
kryddad Älv med inslag av
orökt whisky på ungersk
ek, endast möjlig att smaka
på plats i restaurangen.

OLA (Original Litres of Alcohol)
är nu lagrade i våra fat.

17000+

è	Förmiddagssolen orkar
nätt och jämnt upp över
älven i början av december.
Bedövande vackert.

GÄSTER PÅ BESÖKSCENTRET VILKET
MOTSVARAR EN ÖKNING MED >30%

	Kvinnor med god smak.
En masterclass med
endast kvinnor som prov
ningsledare, där vår egen
Sara Larsson (fyra från
vänster) representerade
High Coast Whisky.

	Vår restaurangchef Sorina Garcia Laurina
som ser fram emot ännu en välbesökt
sommarsäsong.

	Snapshot från en av årets
onlineprovningar.

	Somliga åker ända från Göteborg för att
få klappa lite på sitt fat. Den som väntar
på nåt gôtt …
	Sent i september, och vårt uppskattade
event Lägereld går mot sitt slut med en
andaktsfull samling kring härden.
è	The Origins Hav utsågs till 2021 års
sjätte bästa whisky av den välrenom
merade amerikanska tidskriften Whisky
Advocate.
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886

59104

privata fat tömdes
och buteljerades.

flaskor whisky hämtades
ut av fatägarna.

30%
34%
52%
400%

	En whiskyprovning i mellandagarna
hörde förmodligen till en av årets mest
uppskattade julklappar.

OLIKA TYPER AV FAT FYLLDES
TILL VÅRA FATÄGARE

ökning av rörelseintäkter
ökning av flaskförsäljning
ökning av exportförsäljning
resultatförbättring

14 000+
fat i lagerhusen

17 300+ följare på Facebook



9100+
följare på
Instagram



300+
följare på
LinkedIn

ÅRET I SAMMANDRAG

Resultatsammanställning
Omsättning, netto (Mkr)
Rörelseintäkter (Mkr)
Kostnader (Mkr)
Rörelseresultat, EBIT (Mkr)
Resultat efter skatt (Mkr)

66021 FLASKOR AV THE ORIGINS SÅLDES I SVERIGE
NY ÅRLIG PRODUKTIONSTAKT (LPA) 280 000
179 734 flaskor fylldes i vår buteljeringsanläggning

2021

2020

59,57
70,72
-54,44
16,28
11,72

45,18
55,59
-49,03
6,56
3,48

+10%

ökning av försäljningen
av singelmalt i Sverige.

ÅRET I KORTHET
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D

et har varit två ovanliga och delvis omvälvande år med
många utmaningar som vi aldrig tidigare ställts inför. Därför
är det med stor tillfredsställelse som vi ändå kan presentera
positiva siffror och fakta för det gångna året 2021. Det har
varit ett år med tillväxt och utveckling på många fronter.
High Coast Distillery gör ett fantastiskt starkt år och jag är riktigt stolt
över det vi har åstadkommit.
Det är rimligt att ställa sig frågan hur det är möjligt under de förutsättningar som vi levt under. Från min horisont är två faktorer avgörande
för vårt sätt att tackla året och tillvaron i stort: förmåga till anpassning
och modet att förändra.
Redan under 2020 genomförde vi en rad åtgärder för att sänka kostnadsmassan i verksamheten. Det gällde både arbetssätt och organisation.
Vi har fått jobba annorlunda för att nå ut och bibehålla kontakten med
våra kunder. Däremot har produktionstakten aldrig tummats på och vår
lageruppbyggnad har stadigt fortsatt för att kunna möta marknadens
framtida krav på spännande, intressanta och högkvalitativa produkter.
Det har krävt rejäla insatser av alla som har fått jobba mer effektivt. Jag
vill passa på att lyfta fram vårt härliga team av medarbetare.

Här på älvstranden vilar framtidens kvalitetswhisky
under de bästa förutsättningar man kan tänka sig.
I år kan vi se effekterna av förändringar, besparingar och också av ett
långsiktigt framgångsrikt varumärkesarbete. Våra rörelseintäkter ökar
rejält inom samtliga intäktsben. Flaskförsäljningen växer med starkt
fokus på den svenska marknaden, fatförsäljningen växer även den utan
de tidigare så viktiga mötesplatserna på mässor och evenemang. Den
viktigaste mötesplatsen av dem alla, vårt eget besökscentrum här på
destilleriet, ökar också intäkterna.
Det här är naturligtvis oerhört glädjande siffror. Sammantaget gör
detta att vi levererar större omsättning än någonsin och ett rekordresultat
för andra året i rad. Resultatet i sig är extraordinärt på grund av de låga
marknads- och försäljningskostnaderna, vilka i längden naturligtvis inte
är rimliga. Men de försäljningsmässiga framgångarna är otvetydiga och
är det som verkligen driver det positiva resultatet. Sammantaget ökar
vi våra rörelseintäkter med 30% och når 60,5 miljoner med ett resultat
före skatt på cirka 14 Mkr.
Det är försäljningen av våra egna buteljerade produkter som är
loket i tillväxten. I år står de för 55% av intäkterna. Att tala om volymtillväxt under ett år då vi har minskat storleken på Origins-flaskan från
70 till 50 cl kan bli snedvridet. Anledningen till denna minskning är att
framförallt Berg men också Älv, sålde långt mer än vad vi kunde få fram
i våra lagerhus. Tillväxten i antal flaskor är fortfarande god men har
avstannat i antal liter. Omsättningstillväxten kommer främst från Sys-
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Aktiekursen
för High
feb apr jun
aug okt dec
feb Coast Distillery AB för januari 2014–dec 2021 (kr).
Källa: Pepins.
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tembolaget men det har även börjat röra sig på en del exportmarknader.
Framförallt Kina och Frankrike har lagt större ordrar under året men
också Tyskland, Japan och Kanada har visat intresse genom några mindre.
Året har också innehållit några riktigt glädjande milstolpar. I september presenterade vi vår första tioåriga buteljering: The First Ten Years,
en otroligt god whisky som symboliserar våra första framgångsrika tio år.
Under året passerade vi 14 000 fat och över 1000 000 OLA i lagerhusen.
Här på älvstranden vilar framtidens kvalitetswhisky under de bästa förutsättningar man kan tänka sig. Dessutom ökade vi produktionen från
10 till 14 batcher i veckan och producerar nu på årsbasis 280 000 LPA.
Det innebar också en del nyanställningar vilket är roligt efter tidigare
neddragningar.
När vi nu kan se fram emot ett mer öppet samhälle och en avklingande pandemi så gör vi det med stor tillförsikt. Evenemang, mässor och
internationella aktiviteter kan starta upp. För oss på High Coast Distillery
är det efterlängtat. Vi längtar till att komma ut och träffa whiskyälskare
här hemma och ute världen. Vi kan se att vi fått en hel del nya vänner
som upptäckt vår whisky under de senaste åren. Nu ska vi stärka banden
till dessa och till alla våra tidigare vänner genom att fortsätta presentera
spännande produkter. Vi ska också se till att möta dem med bra service
och roliga aktiviteter. För det ligger i vårt DNA att vara noga med vänskapen, är vi vänner då är vi det för gott.
Bjärtrå i februari 2022

henrik persson
Verkställande direktör

VD HAR ORDET
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THE FIRST TEN YEARS

D

et började med en gammal kraftstation från timmerepoken
i Ångermanälven. Byggnaden och platsen är vår länk till
historien som är byggd av sågverk och timmer, av hårt
arbete och många berättelser. Dagen före julafton 2010
startade vår whiskys tideräkning då de allra första faten
fylldes. Den gamla kraftstationen skulle snart få sällskap vid vår lilla vik;
tapphus, besökscenter och lagerhus efter lagerhus uppfördes, ja under
dessa tio år skulle vi också flytta berg och börja skapa ett av de mest
attraktiva besöksmålen i Höga Kusten.
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THE FIRST TEN YEARS

Nu har de första 10 åren gått. En avsevärd tid för High Coast Distillery men i våra hemtrakter inte mer än en blinkning. I Norrland är tid en
långsam process, en naturlig rytm av älv, natur och historia. Varje årstid
har gjort sitt avtryck. Varje mörk och bitande kall vinterdag, varje varm
sommarkväll när solen aldrig velat gå ner över älven. Temperaturväxlingar
där whiskyn vandrat fram och åter för att hämta karaktär i ekens djup.
Med de första tio åren har vår historia blivit ett eget kapitel i det vi
kan kalla Ådalens industrihistoria. Vi kan påminna oss om allt det som
hänt på platsen här uppe i Bjärtrå och inom företaget i stort. Vi har under

dessa år presenterat massor av spännande produkter som nått stora
framgångar ute på marknaden. Det har skrivits och sagts många vackra
ord om vår resa som präglats av kunskap och passion för att skapa en
whisky vi med stolthet kan säga är vårt bidrag till whiskyvärlden.
Många som följt oss, som besökt oss på plats eller på provningar
och mässor, var naturligtvis intresserade av vad som hade hänt i de stora
tysta lagerhusen under den här hektiska tiden. Hur mognar vår whisky
över tid, hur smakar tio fantastiska år av High Coast Whisky koncentrerade
i en 50-centilitersflaska? Under 2021 kom svaret med lanseringen av The
First Ten Years. Tio år som bär på ett arv långt äldre än så.
Det blev vad vi skulle kunna kalla en double cask. 2015 tömdes ett antal
boubonfat med drygt fyraårig whisky över på 55-litersfat som tidigare

härbärgerat Pedro Ximenez-sherry. Sedan har de i lugn och ro mognat
tills destillerichef Roger Melander väckte dem för att bjuda omvärlden
på vår första tioåring. Den speglar på ett utmärkt sätt våra första tio år
som producent. Det klassiska hantverket, den obevekliga kvaliteten, och
den naturliga utgångspunkten med överraskande vinkel.
Det här är en flaska whisky som höjer sig över mängden, liksom
destilleriet som skapade den.

THE FIRST TEN YEARS
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MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
MARKNAD INTERNATIONELLT

Å

ret 2020 innebar en rejäl tillbakagång
för den internationella exportmarknaden för whisky. Den skotska whisky
exporten dominerar världsmarknaden
och påverkar kraftfullt den internationella marknadens temperatur. Tre viktiga faktorer lade
hämsko på den skotska exportmarknaden. Pandemin
är självklart en viktig faktor som i och med kraftigt
minskat resande samt en kraftigt reducerad hotell- och
restaurangverksamhet i stora delar av världen dämpat
efterfrågan på whisky.
Men även effekterna av Brexit för handeln med EU
samt de kraftiga tulltariffer som infördes av USA för
skotsk singelmaltwhisky skapade stora problem för de
skotska producenterna. Under 2020 raderades i stort
sett ett decennium av tillväxt för skotsk whisky på de
internationella marknaderna. Exporten av whisky från
UK till den absolut största marknaden USA sjönk med
32% under 2020 enligt siffror från Scotch Whisky
Association (SWA). 70% av de globala marknaderna
för skotsk whisky visade fallande siffror under det
svarta året 2020.
Under 2021 kom en tydlig vändning. Siffror från
brittiska Food and Drink Federation (FDF) visar att
whiskyexporten som helhet har vänt nedgång till tillväxt under året. Med en ökning på 21% fram till och
med det tredje kvartalet närmar sig nu exporten 2019
års nivå. Data från SWA redovisar en exporttillväxt
i volym på 42% för de första sex månaderna av 2021
och en ökning av exportvärdet med 31% jämfört med
samma period föregående år. Tillväxten för försäljning
till EU under perioden april–juni 2021 var också den
högre än under samma period toppåret 2019. De
skadliga tarifferna på skotsk singelmaltwhisky i USA
togs bort i mars 2021 men exporten har fortfarande en
bit kvar till positiva siffor. Exporten till USA var under
Q1 och Q2 2021 34% lägre än samma period 2019.
De asiatiska marknaderna har visat en snabbare återhämtning och har god tillväxt 2021. Exempelvis visar statistik från FDF en försäljningstillväxt
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Den viktigaste trenden
inom whiskyvärlden de
senaste fem åren har
varit en stark förflyttning
av konsumentintresse
mot premiumsegmentet.

under året på drygt 13% för de tio medlemsländerna
i Association of South East Asian Nations (ASEAN).
Under de första sex månaderna av året växte också
whiskyexporten till Kina med hela 126%, allt enligt
siffror från SWA. Kina klev därmed för första gången
upp på topp 10-listan för skotska whiskymarknader.
2021 innebar i mångt och mycket en tydlig vändning för den globala whiskymarknaden från minus
till tillväxt. Japanska producenter redovisar också en
mycket stark ökning av exporten under 2021. Enligt
Trade Statistics of Japan nådde exporten 26 miljarder
JPY under årets första sex månader, att jämföras med
27,1 miljarder JPY för hela 2020. 2021 kommer att vara
det starkaste året någonsin för japansk whiskyexport.
Inför 2022 kommer svårigheterna för den skotska
exporten att ha reducerats vilket ökar konkurrensen
på den internationella marknaden.
Den viktigaste trenden inom whiskyvärlden
de senaste fem åren har varit en stark förflyttning
av konsumentintresse mot premiumsegmentet, mot
dyrare och mer exklusiv whisky. Pandemin har förstärkt den utvecklingen genom att konsumenterna
unnar sig bättre produkter som dessutom konsumeras
hemma. Enligt den svenska whiskyfonden The Single
Malt Fund redovisar Brown Forman 18% tillväxt för
premium bourbon och Irish Distillers Redbreast växte
med 33%. Tendensen är tydlig hos de flesta procenter.
Whiskybranschen återhämtar sig starkt och premiumproducenter har en gynnsammare position än
någonsin. Rare Whisky Apex 1000 från det internationella konsultföretaget Rare Whisky 101 Ltd steg
under 2021 med 10% och har haft en kontinuerlig
uppgång under en tioårsperiod.

The Origins, Berg
Pedro Ximenez, 50,0%
13 000 ex producerade

The Origins, Älv
Delicate Vanilla, 46,0%
8 259 ex producerade

The Origins, Hav
Oak Spice, 48,0%
11 614 ex producerade

The Origins, Timmer
Peat Smoke, 48,0%
12 764 ex producerade

MARKNAD SVERIGE

D

en svenska whiskymarknaden visar
fortsatt tillväxt 2021. Försäljningen via
Systembolaget av whisky steg med 2,3%
till 9 486 389 liter och whiskyns andel
av spritförsäljningen ökar till 43,7%
(37,8%). Konsekvenserna av pandemin med ett kraftigt minskat restaurang- och nöjesliv samt minskat
resande har inneburit en fortsatt ökad försäljning
av produkter via Systembolaget. Den internationella
trenden med ökat intresse för premiumprodukter
och fokus på hemmakonsumtionen syns även här i
statistiken. Försäljningen av blended whisky i Sverige
tappar under 2021 medan singelmalt ökar med 10,2%
till 21,2% av den totala whiskymarknaden. Det är en
tendens som de flesta bedömare tror kommer fortsätta
att förstärkas.
De svenska producenterna av singelmaltwhisky
ökade sin försäljning via Systembolaget med 3,6%
under 2021 till totalt 182 215 liter (175 933 liter 2020)
De svenska producenternas andel av singelmaltförsäljningen hos Systembolaget sjönk något från 9,7% 2020
till 9,2% 2021. De svenska producenterna har alltså
inte fullt ut kunnat följa med segmentets tillväxt i stort.
Trycket från en pressad skotsk whiskyindustri har
varit hårt och den svenska marknaden med sina goda
marginaler och stort whiskykunnande är intressant
framförallt vad gäller singelmalt och exklusiva utgåvor.

Konkurrensen mellan de svenska producenterna har också hårdnat och den svenska whiskymarknaden diversifieras än mer och fylls av alternativ.
Mackmyras andel sjönk under året från 54,1% till
47,5%. High Coast Whisky behåller i stort sin marknadsandel och tappar endast 0,5% till 26,8% (27,3%)
av den totala andelen såld svensk singelmalt. Försäljningstillväxten för High Coast Whisky på den svenska
marknaden under året var 1,76%. Den största tillväxten har de mindre producenterna där nya Agitator
etablerar sig under året och når 4,8% av de svenska
singelmaltkunderna. Bergslagen och Hven ökar också
sina marknadsandelar från låga nivåer.
Den svenska marknaden för exklusivare whisky,
främst singelmalt, är fortsatt stark. Ett växande intresse från både yngre konsumenter och kvinnor breddar
också målgruppen.
Med en ökad diversifiering och stort tryck från
internationella destillerier ökar också behovet av
starka varumärken och tydliga produkter.

Försäljning av svensk whisky
via Systembolaget 2021.*

Mackmyra 48

High Coast W

Spirit of Hven

Bergslagen 5
Agitator 5%
Övriga 7%
Mackmyra 48% (56)
High Coast Whisky 27% (27)
Spirit of Hven 9% (8)
Bergslagen 5% (4)
Agitator 5% (ny)
Övriga 7%

*) Källa: Systembolaget.
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Alba
januari 2021, 53,0%
5 044 ex producerade

Silent Mills 03 Svanö
mars 2021, 51,0%
6 674 ex producerade

The Festival 2021
mars 2021, 52,2%
1 594 ex producerade

Small Batch 17
april 2021, 56,0%
exklusivt för Höga Kusten
600 ex producerade

Small Batch 18
maj 2021, 56,0%
exklusivt för fatägare
1 246 ex producerade

Altitud
augusti 2021, 46,0%
exklusivt för SAS
5 cl PET-flaska

Small Batch 19
augusti 2021, 56,0%
exklusivt för Viking Line
300 ex producerade

The First Ten Years
september 2021, 52,0%
2 088 ex producerade

Silent Mills 04 Box
oktober 2021, 51,0%
6 200 ex producerade

Beer Cask Finish
Stormaktsporter
november 2021, 56,0%
1 589 ex producerade

Small Batch 20
augusti 2021, 56,0%
exklusivt för Viking Line
307 ex producerade

Small Batch 21
augusti 2021, 56,0%
exklusivt för Whisky & Bourbon
418 ex producerade

FÖRSÄLJNING BUTELJERAT

F

örsäljningen av egna buteljerade produkter
har visat stark tillväxt under de senaste två
åren. En viss avmattning kunde förväntas,
men 2021 blev tvärtom ännu ett mycket
starkt år. Försäljningen av antal flaskor
växte som helhet med 22,1% och för första gången
såldes över 100000 flaskor med High Coast Whisky
under året. Den totala försäljningen landade på 117 453
flaskor (48805 liter).
Den svenska marknaden och Systembolaget är vår
absolut viktigaste marknad med en försäljningsvolym
om 86 129 flaskor. Det motsvarar cirka 74% (56%) av
vår totala försäljning av buteljerade produkter. Det
innebär att 48 805 liter maltwhisky med vår logotyp
såldes på Systembolaget. Det är en försäljnings
ökning i liter med 1,7%. Tillväxten i antal flaskor
är större, 11,1% vilket också gör att värdetillväxten
är klart h
 ögre än volymtillväxten. En viktig faktor
som förklarar skillnaden i tillväxt mellan liter och
antal flaskor är den förändring som genomfördes
under året på vår on going-serie, The Origins. De
stora försäljningsframgångarna för framförallt Berg
och Älv i serien har överträffat våra förväntningar
med råge. Det har också fått som konsekvens att
vi riskerade balansen i våra lagerhus. Tillgången på
mogen whisky för att skapa dessa produkter uthålligt
över tid sjönk för snabbt. Därför beslöts att ändra
flaskstorlek från 70 till 50 cl. Effekten är en fortsatt
stark försäljningstillväxt i antal flaskor, +11,6%, men
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Buteljerade produkter
(andel av omsättning
exkl alkoholskatt).

57%

en minskning av antalet sålda liter, -6,6%, vilket
gör tillgången på produkterna hållbar i längden och
naturligtvis också stärks marginalerna på våra mest
sålda flaskor.
I the Origins-segmentet ingår också High Coast
Dálvve som varit en stor försäljningsframgång allt
sedan den introducerades som vår första on going-
produkt 2016. Under 2021 sålde vi den sista flaskan
från vårt lager och Dálvve fasas nu ut ur vårt sortiment
för att helt ersättas av The Origins-produkterna.
Av de 86 129 flaskor vi sålde via Systembolaget
stod de fyra produkterna i The Origins för 76% (66 021
flaskor) av volymen. The Origins har skapat en stabil
grund på den svenska marknaden med hög återköpsfrekvens och når varje år ut till nya kunder.
I vårt andra produktsegment Speciality ryms de
volymmässigt mindre och mer exklusiva buteljeringarna. Förhållandet mellan The Origins och Speciality
vad avser försäljningsvolym ligger ganska stilla jämfört
med föregående år men med en svag förskjutning
mot Speciality i år. Speciality har växt något till 23%
av vår försålda whisky i Sverige (21%). Sammantaget
gör förändringarna inom The Origins samt fortsatt
bra försäljningsutveckling på de exklusivare Speciality-produkterna att marginalerna på våra buteljerade
produkter som helhet stärks.

Under 2021 har en vändning vad gäller exportförsäljningen kunnat skönjas. Vi kunde fortfarande
inte genomföra ett lika aktivt försäljnings- och utvecklingsarbete på de internationella marknaderna,
men beställningarna började så smått öka under året.
Från fjolårets mycket blygsamma export har ändå
försäljningen ökat med 52% till totalt 28 362 flaskor
(18 652 flaskor). Det är framförallt Kina som stått för
tillväxten. Det är en strategisk satsning som nu börjar
ge resultat. Kina svarade under 2021 för 24% av exportförsäljningen och 5,9% av den totala försäljningen
av flaskor. Den näst största internationella marknaden
2021 var Frankrike (23%) följt av Tyskland (6,5%). Det
är marknader där vi ser stor potential och som tillsammans med Japan ser intressanta ut för framtiden.
Sedan 2020 finns High Coast Whisky ombord på
SAS med Atmosfär i business class. Under 2021 presenterades också en ny whisky ombord, Altitud, som
erbjuds i economy class i 5 cl-flaskor. Mottagandet från
passagerarna har varit positivt. De båda listningarna
ger oss även ett bra fönster mot livsnjutande resenärer.
2021 innebar en fortsatt hög takt i lanseringen av
produkter inom Speciality-segmentet. 14 nya buteljeringar presenterades tillsammans med 12 nya batcher
i The Origins. De största lanseringarna var Alba (5044
flaskor) under januari, Silent Mills No 3 Svanö i mars
(6674 flaskor) och Silent Mills No 4 Box i oktober (5 905
flaskor). Det framgångsrika konceptet Small Batch har

under året haft fem utgåvor i samarbeten med olika
partners. Bland de mer annorlunda produkterna är
också en vatted malt presenterad tillsammans med
Clydesdale samt Beer Cask Finish-Stormaktsporter
som lagrats på fat som tidigare innehållit legendariska
Kaggens Stormaktsporter från Närke Kulturbryggeri.
Årets mest omtalade buteljering var självklart
The First Ten Years. Det var den hittills första tioåriga
whiskyn från oss som presenterades för marknaden
och markerade en milstolpe i vår utveckling som
producent. Produkten, som lagrats på bourbon- och
PX-fat, släpptes under september på Systembolaget
och till utvalda exportmarknader i en upplaga om
2 088 flaskor.

Årets mest omtalade
buteljering var självklart
The First Ten Years.

Sammanfattningsvis har försäljningen under
året överträffat förväntningarna. Tillväxten var 22,1%
mot föregående år räknat i antal flaskor. Räknat i intäkt
var ökningen 33,5%. Vi stärkte våra marginaler och
utvecklade positionerna både på den nationella och
den internationella marknaden. I kombination med
de kraftigt sänkta marknads- och säljkostnaderna på
grund av pandemin, gjorde detta att flaskförsäljningen
levererade ett rekordresultat.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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é	Unplugged. Att få provsmaka sitt eget fat
regelbundet under lagringen är ett otvivel
aktigt nöje.
	Förväntansfulla – och stolta – fatägare.
	Fatägarträff vid älvstranden där kokkaffet
puttrar.

FÖRSÄLJNING FAT

Fatförsäljning
(andel av omsättning
exkl alkoholskatt).

32 %
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Ä

ven under 2021 har försäljningen av
privata fat fått söka nya vägar till marknaden. Den traditionella marknadskommunikationen via whiskymässor,
provningar och många kundarrangemang har långsamt börja rulla men de större mässorna
och provningar hos whiskyklubbar har även i år i
mångt och mycket uteblivit.
Trots detta har fatförsäljningen presterat väl. Försäljningsökningen var 18% under året och intäkten
nådde 18,7 Mkr (15,8 Mkr) vilket också är klart över
2019 års nivå (17,4 Mkr). Vi kan notera att antalet
fatägarträffar ökade under året och vi kunde under
säkra former samla drygt 800 personer vid dessa
träffar vilket känns mycket hoppfullt inför framtiden.
Intresset och ambassadörskapet från våra fatägare är
en viktig del av framgångarna.
Som ett led i att hitta nya vägar till kunderna genomförde vi under året också en del provningar online.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Det har varit mycket uppskattat och totalt deltog 818
personer i dessa evenemang. Vi vet att det finns ett
uppdämt behov runt om i landet för provningar och
evenemang och ser fram emot att under 2022 möta
våra fatägare, både nya och gamla.
Både försäljningen av nya fat och refills, återfyllning av tömda fat, ökar och är uppe i 2019 års nivåer.
En viktig orsak till de positiva försäljningssiffrorna
är ett mycket bra utbud av spännande fattyper. I år
tillfördes tre nya fat, Vermouth, Amontillado och Palo
Cortado till den digra listan av alternativ. Möjligheten
att skapa egna smakprofiler och nya kombinationer
uppskattas av vår befintliga kundbas och lockar även
nya kunder.
Under året fyllde vi sprit i 20 olika fattyper för
våra fatägares räkning. Populärast är fortfarande våra
sherryfat med 22% av försäljningen. Därefter kommer
PX-faten med 15%, amerikansk ek med 14% samt de

Vi ser fram emot att
under 2022 möta våra
fatägare, både nya
och gamla.

klassiska bourbonfaten med 12%.
När vi tittar på fördelningen mellan orökt och rökig
sprit som fyllts i kundfaten under 2021 så dominerar
fortfarande det orökta receptet med 62% av faten mot
28% för det rökiga receptet.
De populära fatägarresorna med buss till Tyskland
för uthämtning av buteljerade fat har fortsatt i viss
utsträckning även under omständigheter med vissa
restriktioner. Nästan 400 personer deltog i de fem
turer som arrangerades under den del av året då det
var möjligt.
886 fat hel- eller delbuteljerades under 2021 vilket
är en markant ökning mot föregående år.

Det resulterade i 59104 buteljerade flaskor (48643
flaskor) till våra fatägare. Refillkvoten under året har
fortsatt ligga på en bra nivå vilket är ett kvitto på att
både whiskyn, servicen och upplevelsen som fatägare
håller hög nivå.
Av de 886 buteljerade faten hämtades 38% ut i
Sverige via Systembolaget, 44% i Burg, Tyskland och
resterande 18% mötte sina ägare via vår partner i
Danmark.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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	I samarbete med Lemmelkaffe satsar vi
på whiskytoner i kokkaffet vid somma
rens lägereldar – två bourbon barrels
med bönor inför eventen som kommer.

é	Besökscentret har utvecklats till ett populärt lunchställe för
såväl bofasta och genomresande.

	Elden som ogärna falnar. Whisky
festival i augusti.
	Ida Palin vid kolonnerna. Det blev ännu
en rekordsommar för besöksmålet
High Coast Distillery.

é	Annika Billberg är förberedd inför surströmmingspremiären
den 19 augusti.

HIGH COAST WHISKY
BESÖKSCENTER
High Coast Whisky Besökscenter
(andel av omsättning
exkl alkoholskatt).

10%

16

V

år viktigaste analoga mötesplats är
självklart destilleriets besökscenter
vid älvstranden uppe i Bjärtrå. Det är
ett självklart nav runt vilket vårt varumärkesarbete och vårt värdskap snurrar.
Här kan både våra kunder, allmänt whiskyintresserade
samt turister och ortsbor samlas och ta del av vårt sätt
att skapa whisky och whiskyrelaterade upplevelser.
Med de begränsningar som pandemin ändå satte
på 2021 har verksamheten i och runt vårt besökscenter
utvecklats mycket tillfredsställande. Från att ha varit
ett besöksmål för whiskyintresserade har vi tagit ett
flertal steg mot att bli ett betydande besöksmål för
många som reser till Höga Kusten-området.
2021 slog vi nya besöksrekord under huvudsäsongen
som sträcker sig från juni till slutet av augusti. Drygt
17 000 besökare räknades in och försäljningen av
guidade turer steg med 30%. Intäkten totalt för året
ökade med 67% till 6,7 Mkr. Det ska ses mot bakgrund av att årets Whiskyfestival genomfördes med
begränsningen 600 deltagare och att vårt arrangemang
Lägereld endast omfattade en dag mot tidigare två.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Under året har vi fortsatt att investera i vår besöksverksamhet för att möta den ökade efterfrågan
vi ser. Vi vill slå vakt om de serviceambitioner som
präglar den här verksamheten och erbjuda ett värdskap
i toppklass. Inför säsongen färdigställdes 20 ställplatser för husbilar komplett med eluttag och fungerande
servicebyggnad med nytt kök samt belysning i området
för att möta efterfrågan från husbilsburna gäster.
Platsen ligger i den östra delen av destilleriområdet
en kort gångväg från restaurangen och erbjuder en
hänförande utsikt över älven.
Besökare på destilleriet har även i år kunnat beställa den unika buteljeringen Distillery Exclusive och
själva buteljerat flaskan direkt från fatet för att sedan
köpa sin flaska via Systembolagets privatimport. Försäljningen av den här uppskattade produkten slog
även den rekord och två unika fat har använts under
året. Det här är en produkt som enbart kan köpas av
besökare vid destilleriet.
Nytt för året var också konceptet Glamping, en
lyxigare variant av camping med uppsatta och inredda
tält av hög kvalitet ute i parken med utsikt över älven.

Tre tält totalt fanns att hyra under säsongen vilka var
fullbokade. Vi kommer att fortsätta utveckla Glamping
till kommande säsonger.

Från att ha varit ett
besöksmål för whisky
intresserade har vi tagit
flera steg mot att bli ett
betydande besöksmål
för många Höga Kusten-
resenärer.

För att vidareutveckla besökscentret dess evenemang och aktiviteter har Linus Håkansson anställts
som chef under året med ansvar för att bygga vidare
på värdskap och kvalitet. Ett nytt bokningssystem har
också köpts in för att kunna ge ännu bättre service
och uppföljning.
De två stora publikevenemangen High Coast
Whiskyfestival och Lägereld genomfördes med begränsningar i deltagarantal men med mycket goda
resultat och framförallt nöjda besökare.
Trots osäkerheten med pandemiläget och restriktioner genomförde vi en julbordssäsong med 1 289
serverade julbord och tillhörande kringaktiviteter.
Julborden har blivit en mycket uppskattad avslutning
på året i vårt besökscenter.

é	Vissa tider på året erbjuder vi i samarbete med Glamping Höga
kusten lyxcamping i någon av kåtorna vid älvstranden, givetvis
komplett med whiskyprovning.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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ç	Morgonen bjöd på frost utanför lagerhus 4.
Våra stora temperaturskillnader över året
är en av High Coast Distillerys framgångs
faktorer.

PRODUKTION OCH LAGER

E

n kontinuerlig och säker produktion i
balans med framtida prognostiserad försäljning är viktigt för vår verksamhet. Det
är produktion och lagerförutsättningar
idag som avgör våra möjligheter att presentera intressanta produkter i tillräcklig volym om
10 till 15 år. En högre produktion måste också åtföljas
av ett strategiskt fatarbete grundat i både destilleriets
egens produktprofil samt framtida analyser av marknadens mest troliga framtida preferenser.

Produktionen har
växlats upp i takt
med att försäljningen
utvecklas.

Destilleriet har de senaste åren utvecklats och
produktionen har växlats upp i takt med att försäljningen utvecklas och i februari 2021 togs nästa steg
då destilleringstakten ökades från 10 till 14 batcher
i veckan. Destilleriet går fortsatt sju dagar i veckan.
Det här har inneburit investeringar i personal med två
nyanställningar under året som utbildas och skolas in
i verksamheten. Organisationen har också utvecklats
i och med att Leif Skoglund utsetts till produktionschef med fullt ansvar för den löpande produktionen

Producerad sprit 2021 (LPA)
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Egen sprit i lager
(i liter per fattyp och antal år på fat)
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é	Kl 7.04 den 16 juni drog Tobias Skoglund
på ångan för batch nr 3000.
	Ett vant öga granskar. Lars Karlsson är
blender och kvalitetsansvarig..
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inklusive de fyra medarbetare som jobbar med destillering och buteljering.
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Under 2021 har 278 807 LPA destillerats i våra fyra
pannor fördelat på 232 576 LPA av orökt recept och
46 230 LPA av det rökiga receptet.
I december anlände 25 ton ekologisk malt och
mäskades in vilket markerade starten på ett nytt
kapitel i High Coast Whiskys utveckling. Tack vare
0-200 R fossilfria bränslepannan så kan vi på allvar
den nya
börja0-200
producera
ett ekologiskt destillat. Vi har också
OR
erhållit en certifiering för ekologisk produktion. Den
200-500 R
trånga sektorn att producera en helt ekologisk whisky
200-500 OR
är faten.
De fat som används måste antingen vara
av ny ek eller tidigare ha haft ett ekologiskt klassat
innehåll. Framåt är planen att delar av produktionen
ska vara ekologisk.
Investeringstakten i produktion och lager som

under de två senaste åren varit hög har under fjolåret
varit lägre. En ny alkoholmätare till labbet har köpts
in till en kostnad om 250 000 kr. En ny hjullastare
med högre miljöklassning har också tillförts verksamheten. En liten och lite annorlunda investering för ett
whiskydestilleri utgjordes av ett bryggverk för öl som
kommer att förse restaurangen med skummande kvalitetsdrycker under säsong. Bryggeriet är för övrigt döpt
till Halvfabrikat då ju öl är ett halvfabrikat till whisky.
Det nya 2000 kvadratmeter stora Lagerhus 4 fylls
nu på i allt högre takt. Under 2021 fylldes 3 411 fat
vilket innebär att vi under december månad passerade ytterligare en milstolpe med 14000 fat vilande
i lagerhusen. Totalt fanns 14 122 fat i lager den sista
december varav 9 932 fat för egen mognadslagring
och 4 184 för kunders räkning. Mängden lagrad sprit
passerade därmed milstolpen 1 000 000 OLA.
Med den nya destillationstakten kommer tillgången

FYLLDA FAT PÅ
HIGH COAST
DISTILLERY
År

Tot. antal fyllda fat Till kund

2021

3 411

550

2020

2 756

664

2019

3 069

773

2018

2 313

773

2017

2 500

942

2016

2 084

816

2015

2 231

1 021

2014

1 806

641

2013

1 689

815

2012

1 217

376

2011

1 187

352

2010
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0

på buteljeringsfärdig whisky i intressanta fat att öka
markant de kommande åren.
Vår buteljeringsanläggning har en hög
effektivitet och under året har 120 630 flaskor av egna
produkter passerat igenom tillsammans med 59 104
flaskor till våra fatägare, totalt 179 734 flaskor. Det är
en ökning med drygt 20% jämfört med föregående
år. Beslut har också fattats att under 2022 investera
i utrustning för att kunna buteljera 5 cl flaskor som
är en allt viktigare produkt för resebranschen, hotell
och i marknadsföringssyfte.
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EN SPECIELL PLATS
För drygt 10 år sedan var det här en igenväxt udde där ett gammalt pannhus från storhetstiden var
det enda som påminde om den industriella historien. Naturen hade återtagit mycket av det som en
gång var en vibrerande industrimark med full verksamhet och aktivitet. Nu, efter 10 år, har naturen
fått lämna plats igen.
Återigen domineras den natursköna udden i Bjärtrå av företagande, tillverkning, framtidstro och
en vacker industrimiljö som lockar tusentals besökare varje år. Återigen tillverkas produkter som
skeppas ut över världen och som möter uppskattning och beundran.
Mer än 10 år av vilja, entreprenörskap och hårt arbete har om inte ändrat historien så i alla fall
öppnat framtiden.

FEM ÅR I SAMMANDRAG
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2021

2020

2019

2018

2017

59 571

45 181

47 943

38 006

37 846

32

-6

26

0

27

Rörelseresultat (TSEK)

16 279

6 558

1 215

-595

4 384

Resultat efter skatt (TSEK)

11 715

3 478

-946

-1 754

2 424

59 624

45 356

49 596

41 852

41 302

Nettoomsättning (TSEK)
Förändring från föregående år (%)

Nettoomsättning omräknad (TSEK)¹
Balansomslutning (TSEK)

185 000

172 657

167 543

133 517

117 275

Materiella anläggningstillgångar (TSEK)

76 003

71 910

71 947

57 517

52 391

Varulager (TSEK)

83 588

72 387

63 809

52 355

44 620

Eget kapital (TSEK)

66 936

55 221

49 244

27 838

28 592

Investeringar (TSEK)

11 800

7 500

22 000

16 300

11 000

High Coast Distillery AB:s registrerade aktiekapital vid utgången av 2021 var 4 933 342 kronor, fördelat på 1 929 970 A-aktier och
3 003 372 B-aktier. Aktiernas kvotvärde är 1 krona per aktie. A-aktierna ger rätt till tio (10) röster och B-aktierna ger rätt till en (1) röst.
High Coast Distillery AB handlas sedan 2011 på pepins.com (f.d. alternativa.se), en marknadsplats för handel i onoterade aktier. Pepins
organiserar handel i ett 30-tal små och medelstora företag. Handel sker regelbundet, en gång per månad, för att skapa och samla likviditet i aktien. Handeln med High Coast Distillery AB:s B-aktie inleddes den 14 september 2011. I den av Euroclear förda aktieboken
fanns den 31 december 1 962 registrerade ägare.
Vid utgången av 2021 fanns tre konvertibellån på tillsammans 9 161 000 kronor. Av Not 12 framgår tecknare samt beloppens storlek.
I uppställningen nedan redovisas aktieinnehavet för ägare vilka via bolag eller privat innehar mer än fem procent av rösterna.
Antal A-aktier

Antal B-aktier

Andel av kapital i %

Andel röster i %

Norrlandspojkarna AB

419 523

311 405

14,82

20,21

Birger Larsson (bolag och privat)

350 707

183 806

10,83

16,55

Gabriella Axelsson (bolag och privat)

281 800

153 440

8,82

13,32

Kurt O Eriksson (bolag och privat)

187 599

465 083

13,23

10,50

Thomas Larsson (bolag och privat)

138 233

73 474

4,29

6,53

Övriga

552 108

1 832 995

48,35

32,97

1 929 970

3 003 372

100

100

Summa

Aktiekapitalet har sedan bolaget bildades 2007 förändrats enligt nedan. Aktiernas kvotvärde är nu 1 krona.

Soliditet (%)

36

32

29

21

24

Kassalikviditet (%)

72

89

107

75

81

2

2,10

2,40

3,79

3,17

-3 113

695

4 199

-1 699

-764

24

23

27

19

16

278 807

214 427

203 373

133 769

105 125

Skuldsättningsgrad (gånger)
Kassaflöde (TSEK)
Antal anställda i medeltal
Produktion (liter ren alkohol)

1) N
 ettoomsättning inklusive den lånedel vid en kunds köp av ankare som på grund av alkohollagens regler
resultatavräknas först vid buteljering.
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Transaktion

Förändring
antal aktier

Kvotvärde

Förändring
aktiekapital

Totalt
aktiekapital

Totalt
antal aktier

2007

Bildande

100 000

10

1 000 000

1 000 000

100 000

2008

Nyemission

10 675

10

106 750

1 106 750

110 675

2009

Nyemission

17 580

10

175 800

1 282 550

128 255

2010

Nyemission

7 600

10

76 000

1 358 550

135 855

2011

Split 1:10

1 222 695

1

–

1 358 550

1 358 550

2011

Nyemission

543 420

1

543 420

1 901 970

1 901 970

2012

Nyemission

602 305

1

602 305

2 504 275

2 504 275

2013

Nyemission

400 000

1

400 000

2 904 275

2 904 275

2013

Nyemission

859 679

1

859 679

3 763 954

3 763 954

2015

Nyemission

91 520

1

91 520

3 855 474

3 855 474

2018

Nyemission

51 282

1

51 282

3 906 756

3 906 756

2019

Nyemission

65 476

1

65 476

3 972 232

3 972 232

2019

Nyemission

794 446

1

794 446

4 766 678

4 766 678

2020

Nyemission

166 664

1

166 664

4 933 342

4 933 342

År
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LEDNINGSGRUPP OCH STYRELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
LEDNINGSGRUPPEN, från vänster: Peter Granåsen, f 1960, CFO. Linus Håkansson, f 1988, Hospitality and Site Manager.
Henrik Persson, f 1976, CEO. Roger Melander, f 1967, Distillery Manager.

Styrelsen och verkställande direktören för High Coast Distillery AB (publ), 556729-2593, får härmed
avlämna årsredovisning för 2021. Styrelsen har sitt säte i Kramfors kommun. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
VERKSAMHETEN

FÖRSÄLJNING

»Att utnyttja de unika förutsättningarna i vårt lokala landskap och
nordliga klimat för att göra enastående whisky till livsnjutare över
hela världen. High Coast Whisky inspirerar till ovärderliga stunder
av tystnad, njutning och lugn.«
High Coast Distillery AB:s produktion är samlad på en udde
i Sörviken utmed Ångermanälvens strand. High Coast Distillery
AB:s intäkter kommer i huvudsak från tre områden: buteljerade
produkter, fatförsäljning samt besöksverksamhet vid destilleriet.

Nettoomsättningen under året har ökat med totalt 32,2% (exkl
alkoholskatt) till 59,6 MSEK (45,1). Nettoomsättningen för området
flaskor har ökat med 33,5 % (exkl alkoholskatt), för fatförsäljning
och buteljerade fat med 23,5% (exkl alkoholskatt) och för besöks
verksamheten med 57,4 %. Av nettoomsättningen avser 57 %
(56) flaskförsäljning, 33 % (35) avser fat och buteljerade fat och
resterande del 10 % (9) avser besöksverksamheten..
KOSTNADER

ÅRET I KORTHET

STYRELSEN från vänster: Henrik Persson, f 1976, vd (adjungerad). Thomas Kuuttanen, f 1969, styrelseledamot. Kurt O Eriksson, f 1948, styrelseledamot, innehav 187 599 A-aktier, 465 083 B-aktier.
Peter Holmqvist, f 1955, styrelseledamot. Per-Olof Wedin, f 1955, styrelseledamot. Gabriella Axelsson, f 1974, styrelseledamot, innehav (privat och via bolag) 281 800 A-aktier, 153 440 B-aktier.
Anders Källström, f 1959, ordförande.
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LEDNINGSGRUPP OCH STYRELSE

Året har präglats av fortsatt osäkerhet kring restriktioner både i
Sverige och utomlands men också av en bra försäljningstillväxt på
samtliga områden som tar omsättningen förbi även år 2019. Efterfrågan på Systembolaget, framförallt på våra produkter Berg och
Älv i Origins-serien, har tvingat oss att minska flaskstorleken från 70
cl till 50 cl för att kunna möta efterfrågan. Detta har även medfört
en högre vinstmarginal per flaska vilket även syns i resultatet som
för andra året i rad ligger på en rekordnivå, 14,5 MSEK (4,3). Även
nettoomsättningen slår rekord och landar på 59,6 MSEK (45,1) exkl
alkoholskatt. Ytterligare bidragande anledningar till ökad omsättning
och ökat resultat är fortsatt hög frekvens på lanseringar av så kallade
Speciality-produkter, 14 st, samt en hög buteljeringstakt av privatfat.
Trots inställda mässor, begränsade provningar och egna event
såsom fatägarträffar har försäljningen av antalet nya fat och refills
ökat (31%) vilket även är positivt för framtida resultat.
Besökscentrum har haft fortsatta utmaningar med restriktioner.
Stor möda har gått åt till att ställa om verksamheten för att efterleva
rådande restriktioner. Glädjande är att se ett ökat antal besökare
under sommaren till cirka 17 000 personer, vi lyckades genomföra
en mindre version av vår årliga whiskyfestival samt några mindre
event såsom Lägereld. Dessutom serverades nästan 1 300 julbord
under november–december. Omsättningen på besökscentrum
ökar (70%) men på grund av framförallt ökade personalkostnader,
försämras resultatet med 115 TSEK.

High Coast Distillery AB:s kostnader är till största delen personal
kostnader, marknadsförings- och försäljningskostnader samt
avskrivningar och räntekostnader. Det som produceras lagras
under minst tre år varvid utgifter för produktionspersonal, råvaror
och avskrivningar aktiveras som lagertillgång.
PRODUKTION

Årstakten i destilleriet avseende produktion är sedan februari 2021
280 000 LPA per år. Under 2021 producerade vi 278 807 LPA. Vid
årets utgång hade vi 1 119 119 OLA i mognadslager.
MILJÖ

High Coast Distillery AB bedriver anmälningspliktig verksamhet
enligt miljöbalken avseende framställning av destillerade spritprodukter. De restprodukter som genereras i tillverkningsprocessen,
avloppsvatten från rengöringen av utrustningen, separeras i
avloppstankar vilka töms regelbundet med slambil. Drav eller
kornrester från mäskningen hämtas av en lokal lantbrukare som
använder det som en del i boskapsfoder. Avloppsvattnet tas
slutligen om hand vid Kramfors kommunala reningsverk i Öd.
Under början av 2021 har den nya pelletseldade ångpannan
tagits i drift och har därmed växlat från fossil drift av ångpannan
till förnybar energi i form av träpellets. Dessutom har certifiering
att tillverka ekologisk sprit inletts vilket kommer vara klart i början
på år 2022. Bolaget strävar efter att fordonsparken successivt

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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ska bytas ut mot el- eller hybriddrift där det är möjligt för att
minska klimatavtrycket.
INVESTERINGAR

Under 2021 har fortsatt en del stora investeringar lagts på is eller
skjutits upp. Den största enskilda investeringen förutom inköp
av fat, är fortsatt lageruppbyggnad, det vill säga ökad produktionstakt från och med februari 2021 till 280 000 LPA per år som
är kapitalkrävande.

Byggnader och mark
Processutrustning
Inventarier och fordon
Fat
Pågående nyanläggning
SUMMA (Mkr)

2021
3,3
2,5
0,8
4,9
0,3

2020
2,2
0,1
0,1
2,8
2,3

11,8

7,5

FINANSIERING

High Coast Distillery AB:s finansiering vilar i huvudsak på tre ben:
ägarkapital i form av eget kapital och konvertibla lån, fatlån där
försäljningen av ett fat genererar ett lån, vilket återbetalas när

fatköparen buteljerar sitt fat, samt banklån. Under året har fatlånen
tillfört verksamheten netto 53 TSEK.
Bolaget har under året bytt bank till Nordea för att minska
både räntenivå och amorteringsnivå. Två nya krediter i Nordea om
sammanlagt 28 MSEK löste motsvarande krediter i Handelsbanken.
I samband med bankbytet utökades även checkräkningskrediten
från 0,4 MSEK till 2 MSEK. Checkräkningen var per balansdagen
outnyttjad. Den nya ångpannan finansierades genom en kredit på
6 MSEK i Nordea Finans. Investeringen i ångpannan möjliggjordes
genom bidrag från Naturvårdsverket i det så kallade Klimatklivet.
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder
som minskar de klimatpåverkande utsläppen.

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UT VECKLINGEN

High Coast Distillery AB förväntas fortsätta expandera sin verksamhet inom samtliga affärsområden: försäljning av buteljerade produkter,
fatförsäljning och besöksverksamhet. Tillväxtmålen skruvas ned något på grund av det rådande läget i världen.
EGET KAPITAL

Belopp i TSEK

Aktiekapital

Överkursfond

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

4 933

64 087

-13 799

55 221

Årets resultat			

11 715

11 715

Eget kapital 2021-12-31

-2 084

66 936

Eget kapital 2021-01-01

4 933

64 087

RESULTAT

RESULTATDISPOSITION

Årets rörelseresultat uppgick till 16 279 MSEK (6 558). Årets
resultat efter finansiella poster uppgick till 14 559 MSEK (4 344).

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (belopp i kr):
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

64 087 424
-13 798 811
11 714 797

Totalt

62 003 410

Balanseras i ny räkning

62 003 410

Summa

62 003 410

KASSAFLÖDE

Årets kassaflöde uppgick till -3 113 TSEK jämfört med 695 TSEK
föregående år. Kassaflödet har påverkats främst av den utökade
produktionen från 200 000 LPA till 280 000 LPA vilket kräver mer
mantimmar och råvaror, men också inköp av fler fat än tidigare.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Nettoomsättning (TSEK)
Resultat efter finansiella poster (TSEK)

2021

2020

2019

2018

59 571

45 181

47 943

38 006

14 559

4 344

-766

-1 977

185 000

172 657

167 543

133 517

Kassalikviditet (%)

72

89

107

75

Soliditet (%)

36

32

29

21

Balansomslutning (TSEK)

Nettoomsättning är exklusive alkoholskatt. Jämförelse med alkoholskatt framgår av not 1.
Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.

ÄGARE

High Coast Distillery AB:s aktie handlas via handelsplatsen pepins.com. Av förteckningen nedan framgår vilka ägare som äger mer än
5% av antalet aktier eller röster i bolaget per balansdagen 2021-12-31.
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Antal A-aktier

Antal B-aktier

Innehav i %

Andel röster i %

Norrlandspojkarna AB

419 523

311 405

14,82

20,21

BLL Invest AB

350 707

166 975

10,49

16,47

Axson Svenska AB

265 000

138 349

8,18

12,50

Kurt O Eriksson

187 599

340 157

10,70

9,94

Rudsbol Konsult AB

121 403

24 063

2,95

5,55

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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RESULTATRÄKNING
RÖRELSENS INTÄKTER M.M.
Nettoomsättning

BALANSRÄKNING

2021-01-01

2020-01-01

TILLGÅNGAR

Not

2021-12-31

2020-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

1

59 571

45 181

10 242

9 463

903

947

70 716

55 591

Förändring lager av produkter i arbete och färdigvaror
Övriga rörelseintäkter

Not

2021-12-31

2020-12-31

4

–

–

320

320

320

320

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Hyresrätter och liknande rättigheter

Materiella anläggningstillgångar

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

-12 709

Handelsvaror

-2 332

-1 886

2

-14 848

-14 303

Personalkostnader

3

-19 071

-16 470

-5 155

-4 852

-322

-37

-54 437

-49 033

Övriga rörelsekostnader

5

43 689

41 572

Processutrustning

6

10 982

9 788

Inventarier och fordon

7

5 802

6 078

Fat

8

15 221

12 185

Pågående nyanläggningar

9

309

2 287

76 003

71 910

1 492

4 128

1 492

4 128

77 815

76 358

2 550

1 805

75 963

65 741

5 075

4 841

83 588

72 387

14 598

13 674

3 269

1 374

176

197

18 043

15 245

5 554

8 667

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

107 185

96 299

SUMMA TILLGÅNGAR

185 000

172 657

-11 485

Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

10, 14

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.
RÖRELSERESULTAT

16 279

6 558

Råvaror och förnödenheter
Produkter i arbete
Färdiga varor och handelsvaror

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Räntekostnader och liknande resultatposter

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Skatt på årets resultat
Övriga skatter
ÅRETS RESULTAT
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RESULTATRÄKNING

14

-1 720

-2 214

14 559

4 344

14 559

4 344

-2 840

-866

-4

–

11 715

3 478

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

BALANSRÄKNING
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KASSAFLÖDESANALYS

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Not

2021-12-31

2020-12-31

11

4 933

4 933

4 933

4 933

64 087

64 087

-13 799

-17 277

11 715

3 478

62 003

50 288

66 936

55 221

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat

Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erlagd ränta

Betald inkomstskatt

2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

16 279

6 558

5 211

4 852

-1 720

-2 214

19 770

9 196

-605

-226

19 165

8 970

-11 201

-8 578

-2 223

3 452

-625

-599

5 116

3 245

-9 479

-4 815

175

–

-9 304

-4 815

35 500

3 000

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för övriga skatter

FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL
10

SUMMA AVSÄTTNINGAR

1 163

959

1 163

959

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Ökning (-)/minskning (+) av varulager

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar

Konvertibla lån

12

4 161

9 161

Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder

Skulder till kreditinstitut

13

34 940

32 673

45 458

47 792

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

84 559

89 626

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Övriga långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER
Konvertibla lån

12

5 000

–

Skulder till kreditinstitut

13

5 662

4 978

3 585

2 194

379

405

14 162

16 765

3 554

2 509

32 342

26 851

185 000

172 657

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av inventarier
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Emission av konvertibellån

–

961

Amortering av låneskulder

-34 425

-1 696

1 075

2 265

-3 113

695

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

8 667

7 972

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

5 554

8 667

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
ÅRETS KASSAFLÖDE
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH
BOKSLUTSKOMMENTARER
Belopp i TSEK om inget annat anges.

allmänna
red ovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings
lagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Ersättning till anställda
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad.
Obetalda avgifter redovisas som skuld.

rande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras.
Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är
beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp
som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande
och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje
balansdag.

OFFENTLIGA BIDRAG

REDOVISNING AV INTÄKTER

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balans
räkningen genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade
värde.

En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser
och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera
osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets
kontroll, inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men
som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte
är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas
med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för
sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som
erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst
till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i
likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt
när följande villkor är uppfyllda: de väsentliga risker och förmåner
som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen,
bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts,
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt
att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen
kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller
som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget
kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med
transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats
som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga.

SKATT

VARUL AGER

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt
och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande
räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del
av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat
avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner
eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör
från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjlig
heten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsva-

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt
först in/först ut-principen, respektive verkligt värde. Därvid har
inkuransrisk beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består
anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig
andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid värdering har inte
hänsyn tagits till kapacitetsutnyttjande.
Mognadslagring är ett viktigt produktionssteg i tillverkningen
av whisky. Mognadslagret redovisas som varor under tillverkning
tills den buteljeras och kostnaderna för mognadslagringen påförs
lagervärdet.

anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.
Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.
AVGIFTSBESTÄMDA PL ANER

REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN
B AL ANSRÄKNINGEN

En finansiell tillgång eller en finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga
villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när
den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört
eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som
är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan
part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella
tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när
den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
VÄRDERING AV FINANSIELL A TILLGÅNGAR

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som
är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
VÄRDERING AV FINANSIELL A SKULDER

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter
som är direkt hänförliga till upptagande av lån korrigerar lånets
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Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redo
visade till anskaffningsvärde.
LEASING

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

FINANSIELL A TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel
11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i
BFNAR 2012:1.

IMMATERIELL A TILLGÅNGAR

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt
över tillgångens beräknade livslängd.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn
tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade
tillgångar.
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter, IT

% PER ÅR

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Processutrustning
Inventarier och fordon
Fat
Pallställ

20

1–5
5
5–10
10–20
10
4

definition av nyckeltal

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

KASSALIKVIDITET

Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga
skulder.
SOLIDITET

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten
skatt enligt aktuell skattesats i förhållande till balansomslutningen.

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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NOT 4

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

2021-12-31

2020-12-31

1 612

1 612

1 612

1 612

Vid årets början

-672

-349

Årets avskrivning enligt plan

-322

-322

-994

-671

-940

-1 263

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan

NOTER

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början

322

322

-618

-941

–

–

2021-12-31

2020-12-31

Vid årets början

45 816

43 583

Nyanskaffningar

–

-481

3 309

2 714

-60

–

49 065

45 816

Vid årets början

-4 244

-3 301

Årets avskrivning enligt plan

-1 142

-943

Under året återförda nedskrivningar
NOT 1

NETTOOMSÄTTNING

Omsättning brutto inklusive alkoholskatt
Avgår alkoholskatt
NETTOOMSÄTTNING EXKLUSIVE ALKOHOLSKATT

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

75 381

61 723

-15 810

-16 542

59 571

45 181

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

NOT 5

BYGGNADER OCH MARK
Ackumulerade anskaffningsvärden

Från och med 2020 har vi valt att ändra redovisningsprincip och redovisar omsättning i resultaträkningen i form av nettoomsättning
exklusive alkoholskatt.

Omklassificeringar
NOT 2

Avyttringar och utrangeringar

LEASINGAVGIFTER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Bolaget leasar utrustning i form av truck, ledstaplare, kopieringsmaskin samt bilar. Av tabellen framgår erlagd kostnad de två senaste åren
samt avtalad avgift inom ett år och mellan ett och fem år. Bolaget har inga avtalade leasingavtal med längre löptid än 5 år. I kostnaden
för kostnadsförda leasingavgifter har inräknats den del av första förhöjd hyra som periodiserats för respektive räkenskapsår.

10

–

-5 376

-4 244

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

43 689

41 572

Redovisat värde byggnader

40 038

38 602

Redovisat värde markanläggningar

2 646

1 965

Redovisat värde mark

1 005

1 005

43 689

41 572

Avyttringar och utrangeringar
2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

Leasingavgifter avtalade att betalas inom 1 år

687

529

Avtalade framtida leasingavgifter betalas mellan 1 och 5 år

506

746

Under räkenskapsåret kostnadsförda leasingavgifter

724

617

Tillgångar som innehas vid operationella leasingavtal

NOT 3

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

19

17

5

6

24

23

2 286

2 190

10 578

10 117

Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag om 14 445 TSEK, varav 3 007 TSEK har påverkat årets nyanskaffningar.

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Ersättningar till styrelse och vd
Löner och andra ersättningar
SUMMA
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

12 864

12 307

5 831

5 598

1 542

1 618

Till den av årsstämman valda styrelsen utgår ett fast styrelsearvode. De valda styrelseledamöterna har erhållit arvode enligt följande:
styrelsens ordförande 169 TSEK, övriga ledamöter erhåller ett arvode om 85 TSEK vardera. Verkställande direktören har för 2021 erhållit
lön uppgående till 1 241 TSEK. Utöver lön skattar vd för en förmånsbil, bränsle och en sjukvårdsförsäkring. Vd och ledande befattningshavare
har en uppsägningstid på upp till 6 månader eller enligt lag och avtal. Av företagets pensionskostnader avser 451 TSEK företagets vd.
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NOTER

NOT 6

PROCESSUTRUSTNING

2021-12-31

2020-12-31

Vid årets början

18 515

18 421

Nyanskaffningar

2 456

94

20 971

18 515

Vid årets början

-8 727

-7 393

Årets avskrivning enligt plan

-1 262

-1 334

-9 989

-8 727

10 982

9 788

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag om 10 226 TSEK, varav 3 600 TSEK har påverkat årets investeringar.

NOTER
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NOT 7

INVENTARIER OCH FORDON

2021-12-31

2020-12-31

Vid årets början

10 137

10 021

Nyanskaffningar

774

143

-306

-27

10 605

10 137

NOT 12

Ackumulerade anskaffningsvärden

2021-12-31

2020-12-31

3 200

3 200

3 200

3 200

Styrelsekonvertibel

1 850

1 850

Personalkonvertibel

3 150

3 150

5 000

5 000

961

961

961

961

9 161

9 161

Konvertibellån 2012

Avyttringar och utrangeringar

MÖZ AB
Konvertibellån 2019

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Avyttringar och utrangeringar

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

NOT 8

KONVERTIBLA LÅN

FAT

-4 059

-3 137

-867

-941

123

19

-4 803

-4 059

5 802

6 078

2021-12-31

2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

19 679

16 897

Nyanskaffningar

4 918

2 782

24 597

19 679

Vid årets början

-7 494

-5 860

Årets avskrivning enligt plan

-1 882

-1 634

-9 376

-7 494

15 221

12 185

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Konvertibellån 2020
MÖZ AB
SUMMA

Konvertibellånet från 2012 löper med en årlig ränta om 4,00%. Perioden för påkallande av konvertering löper till och med den 31 januari
2022, med en konverteringskurs om 24 kronor per aktie. Skuldebrevet ska, i den mån konvertering ej skett dessförinnan, återbetalas
den 31 januari 2022. Lånet har konverterats till 133 333 aktier i januari 2022.
Konvertibellånen till styrelse och personal 2019 löper med en rörlig ränta som per balansdagen uppgick till 4,45%. Perioden för på
kallande av konvertering löper till och med den 30 april 2022, med en konverteringskurs om 37 kronor per aktie. Skuldebrevet ska, i den
mån konvertering ej skett dessförinnan, återbetalas den 1 maj 2022. Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman att förlänga det
lånet med ett år. Per balansdagen redovisas lånet som kortfristigt under rubriken Övriga kortfristiga skulder.
Konvertibellånet från 2020 löper med en årlig ränta om stibor 90 med ett tillägg om 4%. Perioden för påkallande av konvertering löper
till och med den 28 februari 2025, med en konverteringskurs om 33,60 per aktie. Skuldebrevet ska, i den mån konvertering ej skett
dessförinnan, återbetalas den 31 mars 2025.

NOT 13
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

SKULDER TILL KREDITINSTITUT

2021-12-31

Förfallotidpunkt, inom 1 år från balansdagen
NOT 9

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR
Vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

NOT 10

2021-12-31

2020-12-31

2 287

2 714

309

2 287

-2 287

-2 714

309

2 287

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

4 128

-959

3 169

–

-204

-204

-2 636

–

-2 636

Ingående balans
Temporära skillnader
Skattemässigt underskottsavdrag
UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN (NETTO)

1 492

-1 163

329

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 7 244 TSEK.

NOT 11

UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL

5 662

4 520

Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen

12 856

22 249

Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen

22 084

10 424

40 602

37 193

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

2021-12-31

2020-12-31

Aktuell skatt

-2 840

-866

TOTALT REDOVISAD SKATT

-2 840

-866

Skatt på årets resultat

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN OCH AVSÄTTNINGAR
FÖR UPPSKJUTEN SKATT
2021-12-31

NOT 14

ANTAL A-AKTIER

ANTAL B-AKTIER

SUMMA

1 929 970

3 003 372

4 933 342

Avstämning effektiv skatt

Procent

Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader

Belopp

Procent

Belopp
4 344

14 559

Redovisat resultat före skatt
20,6 %

-2 999

21,4%

-930

0,6 %

-81

0,4%

-19

Skillnaden mellan bokfört värde och
-1,4 %

200

–

–

Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler

-0,2 %

14

-0,3%

14

Ej skattepliktiga intäkter

-0,4 %

69

-1,6%

69

–

-3

–

–

19,5 %

-2 840

19,9%

-866

skattemässigt värde, byggnader

Övrigt
Redovisad effektiv skatt

Antal vid årets utgång

2020-12-31

Varje A-aktie ger 10 röster, varje B-aktie ger 1 röst.

38

NOTER

NOTER

39

NOT 15

ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER

2021-12-31

2020-12-31

Fatlån

53 567

53 514

Kort del av fatlån bland Övriga kortfristiga skulder

-8 568

-6 410

459

688

45 458

47 792

Övriga långfristiga leverantörskrediter

REVISIONSBERÄTTELSE

Fatlån är den fordran köparen har under lagringstiden fram till buteljeringen. Lånet är räntefritt. Lånet återbetalas när kunden beställt
buteljering och fatet tömts. Den del som avser kortfristig del är den summa som beräknas återbetalas inom 12 månader efter balansdagen och inte ersätts av en återfyllning av fatet.

NOT 16

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2021-12-31

2020-12-31

Fastighetsinteckningar

22 800

10 800

Företagsinteckningar

26 700

34 200

5 700

872

Till årsstämman i HIGH COAST DISTILLERY AB, org. nr. 556729-2593

STÄLLDA SÄKERHETER
Panter och säkerheter för egna skulder

Maskiner belastade med äganderättsförbehåll

55 200

45 872

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Regionalt investeringsbidrag

6 843
6 843

7 424
7 424

NOT 17 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Bolaget genomförde en under 2021 beslutad företrädesemission, emissionen 1:10 till kursen 40 kronor avslutades den 20 januari. Emissionen blev fulltecknad och aktiekapitalet ökade med 493 334 aktier. Konvertiblen från 2012 på 3 200 TSEK konverterades och aktiekapitalet ökade med ytterligare 133 333 aktier. Styrelse och ledning har beslutat att undersöka förutsättningarna till att notera bolagets
aktier på Svensk MTF (Multilateral Trading Facility) under H1 2022.

UNDERSKRIFTER

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisUttalanden

ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för High Coast Distillery AB för

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som

räkenskapsåret 2021-01-01–2021-12-31. Bolagets årsredovisning ingår på

de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller

sidorna 27–40 i detta dokument.

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med års-

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande

redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av

direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

High Coast Distillery AB:s finansiella ställning per den 31 december 2021 och

De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan

av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.

att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. An-

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

tagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och

direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte

balansräkningen.

har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Grund för uttalanden

Revisorns ansvar

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen

god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs

som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror

närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till High

på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som

Coast Distillery enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt

innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls
enliga som grund för våra uttalanden.

Bjärtrå den 7 mars 2022

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Övriga upplysningar
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020-01-01–2020-12-31 reviderades av

ANDERS KÄLLSTRÖM
Ordförande

THOMAS KUUTTANEN

GABRIELLA AXELSSON

KURT O ERIKSSON

PETER HOLMQVIST

en annan revisor som i sin revisionsberättelse daterad 22 mars 2021 lämnade
ett omodifierat uttalande i rapport om årsredovisning.

– identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i års

PER-OLOF WEDIN

HENRIK PERSSON
Verkställande direktör

Annan information än årsredovisningen

och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och

revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för

återfinns på sidorna 1–26. Det är styrelsen och verkställande direktören som

våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av

har ansvaret för denna andra information.

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsikt-

och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

liga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att

– skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har

läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i

betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga

väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genom

med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten

gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt

i den interna kontrollen.

bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information,
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet,

RIKARD GRUNDIN
Auktoriserad revisor

NOTER OCH UNDERSKRIFTER

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar

Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 mars 2022
Ernst & Young AB

40

de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

– utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
– drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
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direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo-

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i

visningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens

eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga

riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga

att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig

för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för

osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på

att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.

Revisorns ansvar

Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande

för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra

om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad

att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande

– utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger
de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade om-

direktören i något väsentligt avseende:
– företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
– på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

fattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets

betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande

vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad

brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV E NLIGT L AGAR

revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka

OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en

bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte
Uttalanden

är förenligt med aktiebolagslagen.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av sty-

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi

relsens och verkställande direktörens förvaltning för High Coast Distillery för

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

räkenskapsåret 2021-01-01–2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner

revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av

beträffande bolagets vinst eller förlust.

bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår profes-

ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören

sionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle

Grund för uttalanden

ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är

denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i

relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande

förhållande till High Coast Distillery enligt god revisorssed i Sverige och har i

om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för våra uttalanden.
Bjärtrå den 7 mars 2022
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Ernst & Young AB

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.

Rikard Grundin
Auktoriserad revisor

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

Layout

Gangster Media AB.

Foto 	Kristofer Lönnå, Rania Rönntoft, High Coast Distillery
med flera källor.
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