High Coast Distillery AB
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FORTSATT POSITIVT RESULTAT UNDER H1 2021
Rekordresultatet från helåret 2020 följs nu upp av ett starkt första halvår 2021
med en omsättningsökning på +45% och ett resultat på +3,2 Mkr.

Sammanfattning januari–juni (tkr)

H1 2021

H1 2020

21 524

14 878

Rörelseresultat (EBITDA)

6 542

368

Resultat efter avskrivningar (EBIT)

4 189

-2 065

Resultat efter finansiella poster

3 156

-3 236

Likviditet

5 285

Omsättning (exkl. alkoholskatt)

Besökscentrum vid destilleriet i Bjärtrå utan
för Kramfors har varit stängt fram till 14 juni
och har således bara bidragit marginellt till omsättning och resultat under H1. Under perioden
har vi uppdaterat vår webbshop, färdigställt vår
husbilsparkering samt uppdaterat skyltningen
på området så vi står väl rustade inför en bra
högsäsong under sommaren och ser fram emot
en spännande höst.

genomförande, öppnad utlämning av fat i Tyskland/Danmark, vi genomför vår egen festival i
augusti samt julbord och fatägarträffar, och har
flera spännande faterbjudanden på gång. Utöver
detta är ett antal högkvalitativa flasklanseringar
säkrade på både Systembolaget, på flygbolaget
SAS samt utomlands.
Nästa rapport kommer i oktober och avser
kvartal 3 2021.

Omsättningen H1 2021 uppgår till 21,5 Mkr (+45%)

den svenska marknaden. Lanseringsfrekvensen

Produktionen har ökats från 10 till 14

drivet av ökad försäljning av flaskor på Systembolaget och en bra försäljning av privatfat. Resultatet
har förbättrats från en förlust på -3,2 Mkr under
H1 2020 till en vinst på +3,2 Mkr H1 2021. Resultat
förbättringen kan härledas till bra produktmix
och ett pågående arbete med effektiviseringar
av verksamheten.
Flaskförsäljningen har bidragit med både ökad
omsättning och resultatförbättring. Under mars
månad har Origins-serien bytt storlek till 50 cl
i enlighet med övrig whisky från destilleriet på

av så kallade Specialities har varit något lägre med
sex lanseringar under första halvåret (9 förra H1).
Produkterna är Alba, Silent Mills 03 – Svanö, In
Flames 2433, Small Batch 17 – Höga Kusten, Small
Batch 18 – Cask Owners samt ett försläpp av vår
populära Festival 2021-whisky som i år är 9,99 år.
Fatförsäljningen har gått bra men vi fortsätter
uppleva en del utmaningar med inställda mässor,
event och utlämning av fat utomlands. Trots detta
ökar både omsättning och försäljning av nya fat, refills
och buteljeringar jämfört med samma period 2020.

batcher i veckan vilket innebär att vi taktar på
att producera 280 000 LPA (Litres of Pure Alcohol) per år. Detta medför att vi bygger ett starkt
lager alkohol/whisky inför framtiden. Under juni
passerades milstolpen 1 miljon OLA (Original
Litres of Alcohol) i lagerhusen.
I övrigt har bolaget mottagit 433 tkr i bidrag/
stöd under H1. Under perioden har bolaget bytt
sin huvudsakliga bankpartner och i samband med
detta omförhandlat befintliga låneavtal.
Inför H2 har bland annat flera mässor aviserat

Bjärtrå i juli 2021

henrik persson
Verkställande direktör

EKONOMISKA RAPPORTER
RESULTATRÄKNING

H1 2021

H1 2020

Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete
Övriga rörelseintäkter
SUMMA

BALANSRÄKNING

H1 2021

H1 2020

TILLGÅNGAR

RÖRELSENS INTÄKTER
21 036

14 574

Anläggningstillgångar

83 439

78 472

7 990

8 572

Omsättningstillgångar

97 303

84 745

488

304

SUMMA TILLGÅNGAR

180 742

163 217

29 514

23 450
58 377

46 009

959

763

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

-7 867

-6 060

Avsättningar

-904

-711

Långfristiga skulder

98 629

98 604

Övriga externa kostnader

-6 664

-7 759

Kortfristiga skulder

22 777

17 841

Personalkostnader

-7 537

-8 552

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

180 742

163 217

-2 353

-2 433

-25 325

-25 515

4 189

-2 065

Handelsvaror

Av/nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
SUMMA
RÖRELSERESULTAT

–

–

Räntekostnader

-1 033

-1 171

SUMMA

-1 033

-1 171

PERIODENS RESULTAT

3 156

-3 236

Omsättningen är exklusive alkoholskatt.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Bjärtrå 2021-07-30

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter

Alla belopp i tkr.

HENRIK PERSSON
Verkställande direktör

HIGH COAST DISTILLERY AB
• Företaget startade i december 2010 som Box
Destilleri AB. Sedan 2020 är bolaget registrerat
som High Coast Distillery AB.
• Destilleriet är inrymt i ett hundra år gammalt kraftverk i Bjärtrå vid Ångermanälvens strand.
• Bolaget har idag motsvarande 19 helårsanställda.
• Produktionsanläggningen är tänkt att vid 1,4 skift,
7 dagar i veckan producera cirka 280 000 liter
ren alkohol per år – motsvarande 466 000 liter
fatstyrka. Vid fullt utnyttjande 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 utvecklat besökscentrum med restaurang
och konferensanläggning.

