High Coast Distillery AB
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VD HAR ORDET
I maj 2020 bytte bolaget namn från Box Destilleri AB och
heter numera High Coast Distillery AB, vilket var det
sista steget i varumärkesbytet. Nu är alla större hinder kring
varumärkesbytet överkomna och vi kan glatt konstatera att
varumärket High Coast Whisky blir alltmer känt både inom och
utanför Sveriges gränser.
Första halvåret år 2020 har minst sagt varit händelserikt
med både positiva och negativa konsekvenser. Vi startade året
med en ny vd vid rodret, bra vind i seglen från en bra avslutning
av 2019 och starka planer inför 2020. Första kvartalet levererade
också över förväntan med +30% i omsättning jämfört med
kvartal 1 2019. Tyvärr innebar kvartal 2 en dramatisk nedgång
i omsättningen med -48% mot kvartal 2 föregående år.
Nedgången var så klart driven av pandemin men också av att
vi lanserade tre av fyra Origins samt 63 under maj 2019 vilket
innebar en stor lagerfyllnad hos Systembolaget. Nylanseringar
har inte gjorts i samma utsträckning i år.Totalt landar H1 på en
omsättning på 14,6 Mkr vilket är en nedgång på -24% mot H1
2019. Resultatet på sista raden för halvåret blir -3.2 Mkr vilket
är omkring -500 tkr sämre än H1 2019. Mycket av det sämre
resultatet går att härröra till utebliven leverans av buteljerade fat
vilket är direkt resultatpåverkande samt att årets whiskyfestival
på destilleriet ej genomförts.
Det har nog inte undgått någon att kvartal 2 har påverkats
kraftigt av en global pandemi. Det har bland annat inneburit
att exporten tillfälligt har upphört, mässor och provningar har
flyttats eller ställts in samt att vi har tvingats göra om vår egen
whiskyfestival och flytta från juni till september. Dessutom har
Besökscentrum haft stora utmaningar med minskad besöksfrekvens och närmast helt utebliven efterfrågan på konferenser
under kvartal 2.

Detta har tvingat oss att implementera kraftfulla utgiftsminskningar och besparingsåtgärder för att säkerställa kassaflödet inför
osäkra förutsättningar.Antalet motsvarande heltidsanställda tjänster
har minskats med 35% genom uppsägningar och permitteringar,
utgifter för marknadsföring har dragits ner till ett minimum,
utgifter för resor har av naturliga själv sjunkit och en del investeringar har pausats. Kassaflödesprognosen för kommande period
ser efter dessa åtgärder stabil ut. Vi har aktivt valt att prioritera
produktionen och vi producerar i oförminskad takt för att säkerställa långsiktig tillgång till varor att sälja.Vi har som en naturlig
följd av alla neddragningar fått en lägre fast kostnadsmassa vilket
innebär att hela verksamheten blir mer flexibel framöver.

fortsätter vår mycket populära Distillery Exclusive att buteljeras av
gästerna på destilleriet och privatimporteras till Systembolaget.
Utöver de officiella buteljeringarna har vi släppt två stycken
så kallade Tasting kits, Tasting kit 01 – Casks och Tasting kit 02 –
2020. Dessa kit består av 5 x 3 cl prover av olika whiskysorter
som privatimporteras på Systembolaget och kan därefter avnjutas
under ledning av Roger Melander och Lars Karlsson via vår
nylanserade Youtube-kanal, High Coast Whisky channel.
Vi har påbörjat vår övergång till förnybar energi genom
att byta till en pelletsdriven ångpanna. Arbetet är påbörjat och
pannan förväntas tas i drift under mitten av H2. Dessutom har
vårt nya laboratorium färdigställts.

Framåt har många exportmarknader aviserat intresse för att
lägga ordrar under H2 och många buteljerade privatfat väntar
på att hämtas ut i Danmark/Tyskland så snart gränserna öppnar.
Sommaren på Besökscentrum har också haft en bra start i juni
med bra tillflöde av turister.

När vi blickar framåt mot H2 finns det några osäkra faktorer som potentiellt kan hjälpa oss att nå ännu bättre resultat,
nämligen att gränserna mot Danmark/Tyskland öppnar så snart
som möjligt så att vi kan börja leverera buteljerade privatfat
samt att mässor och provningar börjar genomföras i större skala.
Planerade officiella buteljeringar under H2 är Silent Mills
02 – Sandö, Solera 01, In Flames 2020 samt några Small
batch-lanseringar.
Besökscentrum kommer att trumma på under hösten/vintern
med covidsäkra event och julborden planeras att genomföras,
även de under säkra former.
Jag hoppas vi ses antingen på en mässa någonstans i Sverige,
eller allra helst över en whisky uppe på destilleriet i Bjärtrå.

Icke att förglömma har det även inträffat händelser av positiv karaktär under första halvåret. Som tidigare nämnts hade
kvartal 1 en positiv tillväxt i omsättning på ca 30 %, främst drivet
av vår serie Origins som säljer bra på Systembolaget och har
mottagits mycket väl på våra exportmarknader. Försäljningen
av privatfat startade också mycket bra med en tillväxt på 34 %
under första kvartalet.
Under första halvåret har vi lanserat nio officiella buteljeringar: Quercus I–IV series (samlingsbox), Archipelago 2020, Small
batch 13 Viking line, Cinco, Silent Mills 01 – Marieberg, Atmosfär (exklusiv för SAS som aldrig hann lanseras ordentligt men kommer
så fort SAS börjar flyga igen), Origins series (samlingsbox), Small
Batch 15 – Exclusive for Kramfors samt Festival 2020. Dessutom
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EKONOMISKA RAPPORTER
RESULTATRÄKNING

rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete
Övriga rörelseintäkter
summa
rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
summa
rörelseresultat

FÖRSTA HALVÅRET

2020

2019

14 574
8 572
304

19 320
6 752
183

23 450

26 256

-6 060
-711
-7 759
-8 552

-7 787
-659
-8 344
-9 111

-2 433

-2 161

-25 515

-28 062

-2 065

-1 806

2020

2019

tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

FÖRSTA HALVÅRET

78 472
84 745

71 546
96 955

summa tillgångar

163 217

168 501

eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

46 009
763
98 604
17 841

48 444
619
101 252
18 186

summa eget kapital och skulder

163 217

168 501

Alla belopp i tkr.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Bjärtrå 2020-08-28

resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

–
-1 171

–
-933

summa

-1 171

-933

periodens resultat

-3 236

-2 738

Omsättningen är exklusive alkoholskatt.

BAL ANSRÄKNING

henrik persson
Verkställande direktör

HIGH COAST DISTILLERY AB
• Företaget startade i december 2010 som Box Destilleri AB.
Namnbytet till High Coast Distillery AB är nu genomfört
och registrerat hos Bolagsverket.
• Destilleriet är inrymt i ett hundra år gammalt kraftverk i
Bjärtrå vid Ångermanälvens strand.
• Bolaget har idag motsvarande 16 helårsanställda.
• Produktionsanläggningen är tänkt att vid 1,4 skift, 7 dagar
i veckan producera cirka 210 000 liter ren alkohol per
år – motsvarande 332 500 liter fatstyrka. Vid fullt ut
nyttjande kan anläggningen producera 350 000 liter ren
alkohol årligen.
• Bolaget äger 23,5 hektar mark i anslutning till destilleriet
och har därför goda möjligheter att expandera med bland
annat lager och besöksverksamhet på platsen.
• Från och med sommaren 2016 har bolaget ett fullt ut
vecklat besökscentrum med restaurang och konferens
anläggning.

