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Till den norrländska tystnaden bevarad av
skogarna, bergen, havet och älven. Det eftertänksamma, r eflekterande och ödmjuka.
Till att göra i stället för att skryta, att visa i stället
för att överdriva, att lita på det ursprungliga och
äkta i stället för att förställa.

Till ljudet av tystnaden i lagerhusen där tiden
långsamt skapar magi.
Till kvällssolen över älven som i årtusenden skapat
förutsättningar för liv och verksamhet i ett krävande landskap. Den rökbemängda doften av en
kaffeeld och det ordlösa samförståndet.
Till det vilda, vackra, ursprungliga, oförställda.
Till det naturliga.
Till tystnaden.
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	En mycket typisk bild
för pandemiåret 2020:
onlineprovningarna slog
igenom på bred front.
Här är Roger Melander
och Lars Karlsson på
High Coast Whiskys
Youtube-kanal.

	Vid regnbågens slut
kan man ha tur att hitta
ett fat med guldfärgad
whisky.

	Vår gamla hederliga maltkross byggdes 1912 och är
därmed jämngammal med
vår destilleribyggnad.

è	Under Höga Kustens Eldvecka falnar aldrig vår brasa.
 Fat nummer 20000 fylldes i augusti.
è Kokkaffe på norrländskt vis.
	Ett av alla bra sätt att hälsa på destilleriet: per båt.
	En magisk bild från november månad. Destilleriets stolta
skorsten och det gamla övervakningstornet från det
mekaniska timmerskiljet speglar sig tyst i Ångermanälven.
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ÅRET I KORTHET

	Karl för sin kilt. Destilleri
chefen firar skottdagen,
bokstavligen, den 29 februari.

2020 I SIFFROR

TRETUSE

13000

ARTON

liter älvvatten har pumpats igenom kylsystemet

RA

43 851 500

EMHUND
F
N

varv runt jorden räcker de aktiva jästcellerna

restauranggäster

vi förbrukade 2020 om de läggs på rad

PÅ BESÖKSCENTRET

6000+
fatägare

16 500+ följare på Facebook
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2600

olika sherryfat har
Cinco lagrats på

personer gick
en guidad tur

8200+

OFFICIELLA

följare på
Instagram

BUTELJERINGAR
SLÄPPTES

2 345 kg jäst

469

batcher kördes i destilleriet

488 750 97 500 12 746 075 000
kg orökt malt gick åt

kg rökt malt gick åt

60 529 FLASKOR AV ORIGINS SÅLDES I SVERIGE
VARAV »BERG« UTGJORDE 30 588 FLASKOR

maltkorn användes i processen

+36%

försäljning på Systembolaget
räknat i liter

100 161 flaskor av egna produkter blev buteljerade
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V

i lägger ännu ett år till historien om High Coast Whisky och
vilket år det blev! 2020 var en omtumlande, orolig och i
vissa fall livsomvälvande upplevelse för många runt hela
vår värld. För mig personligen inleddes året med en ny,
spännande och inspirerande roll som kapten på skutan
som numera heter High Coast Distillery AB. Tillsammans med teamet
hade vi en stark och bra plan på hur vi skulle ta oss an årets utmaningar
och fortsatt göra ett växande avtryck i whiskyvärlden.

I slutet av februari drabbade pandemin världen och alla förutsättningar ändrades. Plötsligt stod vi inför ett aldrig tidigare upplevt
hot mot både egen och näras personliga hälsa. Men vi såg också förutsättningar och risker för bolaget som skulle kunna innebära svårigheter
att exportera vår whisky, träffa våra kunder på mässor, provningar och
fatägarträffar, driva vårt besökscentrum och i värsta fall innebära stora
ekonomiska svårigheter.
När vi nu summerar året kan vi ändå konstatera att vår berättelse
om 2020 blir en annan än vad förutsättningarna pekade mot. Vårt år har
blivit annorlunda på alla sätt men positivt på vissa sätt. Framförallt är
det ett år som präglats av förmågan till förändring och viljan att skapa
möjligheter av utmaningar. High Coast Distillery AB gör sitt bästa resultat
hittills i historien med drygt 3,4 Mkr på sista raden och jag ska försöka
berätta hur vi gjorde det möjligt.
När kraften i pandemin började uppenbara sig i slutet på det första
kvartalet tog vi ett viktigt beslut. Vi tänkte behålla vår produktionstakt
och våra produktionsplaner så länge det var möjligt. Annars kunde vår
långsiktiga planering hotas av en uppseglande bristsituation av mogen
whisky längre fram. Att bibehålla produktionspersonal och takt var viktigt.
Vi hade också en kostsam investering – konverteringen av ångpannan
till förnybart bränsle som var viktig och skulle genomföras liksom
färdigställandet av lagerhus 4. Alla dessa åtgärder är framåtsyftande
och offensiva och för oss var det självklart att dessa måste prioriteras.
Med den hotbild som präglade våren var det viktigt att få kontroll på
kostnaderna. Bolagets kostnader består till största delen av personal-

Vårt år har blivit annorlunda på alla sätt men
positivt på vissa sätt. Framförallt är det ett år
som präglats av förmågan till förändring och
viljan att skapa möjligheter av utmaningar.
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produktutbud med on going-produkterna i Origins-serien samt de mer
utmanande produkterna i segmentet Specialitys har landat väl.
I och med den svenska marknadens tillväxt och generellt sett höga
marginaler kompenserade den till viss del det tapp som vi haft på export
marknaderna, här föll försäljningen i stället med drygt 50% jämfört med
2019. Totalt sett ökade ändå intäkterna från flaskförsäljningen med 6%
jämfört med fjolåret vilket måste ses som en framgång.
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kostnader, marknadsförings- och försäljningskostnader samt finansiella
kostnader. Paradoxalt nog var det omständigheterna i pandemin som
till viss del automatiskt hjälpte oss att förändra och sänka kostnadsläget. Hela vår verksamhet med mässor, kundträffar, evenemang och
internationella resor begränsades i ett slag, upphörde helt enkelt. Detta
medförde en mer eller mindre automatiskt drastisk sänkning av våra
»övriga externa kostnader«, innefattande marknadskostnader med mera,
med nästan 3 Mkr. Frånvaron av aktiviteter och möjligheter att agera fick
också konsekvensen att ett antal medarbetare måste lämna och ett antal
också permitteras. Våra lönekostnader för året är drygt 2 Mkr lägre och
vi uppbar också permitteringsstöd med 360 000 kr.
Även när det gäller intäktssidan så ritade pandemin om kartan. Vår
viktigaste och lönsammaste marknad, den svenska, fick en kraftig skjuts
framåt av pandemins konsekvenser. I och med att vi inte längre kunde
resa, gå ut på krogen och träffa vänner eller representera, inte heller besöka
billiga gränshandlare och köpa våra drycker så ökade Systembolagets
försäljning med 11%. Försäljningen av maltwhisky i Sverige ökade också
med 200 000 liter. Svenskarna unnar sig mer gott i glasen när de sitter
hemma helt enkelt. Vår försäljningsökning hos Systembolaget under
2020 är hela 35,9%. Vi fortsätter också att ta marknadsandelar när det
gäller utbudet av svensk maltwhisky och ökar till 27,1 % (22 % 2019). En
fantastiskt tillväxt även på en ökande marknad. Vi känner också att vårt

Året har naturligtvis också innehållit stora besvikelser. Att vi inte
kunde genomföra vår whiskyfestival var tungt. Att vårt fina julbord fick
stängas i förtid likaså. Men sommarens »hemestrande« gjorde ändå att
vi satte nya glädjande rekord i vårt besökscenter. Aldrig tidigare har så
många besökt oss under juni–augusti. 2500 personer gick en guidad tur
på destilleriet och drygt 13000 åt i vår restaurang, det är inspirerande.
Totalt sett över året så har vårt besökscenter lidit av pandemins effekter
men kreativitet och framåtanda hos personalen har ändå fått verksamheten att nå ut under de förutsättningar som givits.
Den del av verksamheten och intäkterna som tydligast har drabbats
av utmaningar är försäljningen av kundfat. Eftersom i stort sett alla mötesplatser som whiskymässor, provningar och event har ställts in under
året har möjligheten att berätta om fatägandet minskat till ett minimum.
Trots svåra förutsättningar når vi ändå 75% av den budget som spikades
tidigt under året. Det är ytterligare ett bevis på både kreativitet och starkt
team work inom företaget och att vi har konkurrenskraftiga fatprodukter.
Om jag då summerar det historiska år då ordet corona tog över
mångas vardag kan jag konstatera att High Coast Distillery AB har klarat
sig bra. Vi gör vårt bästa resultat genom tiderna och förbättrar rörelse
resultatet med nästan 550 %. Det gör vi genom att inte vara rädda för att
förändra, att inte tveka att tänka i nya banor. Vi gör det genom att lita
på våra produkter och tack vare vår gemensamma förmåga att vända
utmaningar till möjligheter. Ett riktigt tufft år har påverkat oss på många
plan men som företag har det stärkt oss inför framtiden. Som ytterligare
ett bevis på vår framtidstro fattade vi i slutet av året beslut om att öka
produktionen från 200 000 lpa (litres pure alcohol) till 280 000 lpa
under februari 2021, ett beslut som nu har implementerats.
Nu hoppas vi att 2021 kommer med mer normalitet, fler möjligheter
att träffa alla våra kunder och fans, fler tillfällen att mötas på mässor och
evenemang och fler möjligheter för vår fina besöksnäring att verka igen.
Här uppe vid Ångermanälvens strand ser vi positivt framåt. Framtiden
ska bli vår bästa tid.

ÅRET I SAMMANDRAG

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

2020

2019

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

47,94
58,69
-57,48
1,22
-0,95

Bjärtrå i februari 2021

henrik persson
Verkställande direktör

VD HAR ORDET
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10 ÅR MED HIGH COAST WHISKY

Roger Melander firade 10 år som anställd 2020. En resa från småländsk
maskiningenjör till hyllad norrländsk destillerichef.

H

östen 2010 var aktiviteten febril vid
det g
 amla kraftverket »på Box« vid
Ångermanälvens strand. Installationen
av de kopparglänsande pannorna och
alla rör var i slutfasen. Snart tog en
spännande testkörningsperiod vid och justeringar och
förändringar gjordes för att kunna starta destillationen
på riktigt. När november var på väg att bli december
2010 sattes destilleriet on steam och de första literna
av new make rann ner på tank.
I centrum av denna historiska och febrila aktivitet
stod en smålänning som mer än någon annan har
präglat High Coast Whiskys destilleri och produkter
under de gångna tio åren.
HUR BÖRJADE DET EGENTLIGEN?

– Jag fick först en fråga från det här nya destilleriprojektet om att bli whisky creator. Det innebar att jag
skulle komma med önskemål om vilken stil på sprit
som destilleriet skulle producera men även jobba med
marknadsföring, provningar med mera. Jag flög upp
till Kramfors för att kika på destilleriet som då var
en smått kaosartad byggarbetsplats. Pannorna var
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Med ett »eget« nytt
destilleri skulle jag få
fria händer att göra
precis som jag ville, och
det gick naturligtvis inte
att motstå.

inne, men det var mycket arbete kvar. Jag tänkte att
en tjänst som whisky creator skulle man nog klara av
på 25 % arbetstid.
– Vid den tiden hade jag planer på att flytta till
Skottland för att jobba med whisky på heltid. Mitt
dåvarande arbete som maskinkonstruktör hade nått
en nivå där jag inte kände att jag utvecklades så mycket. Barnen var även så pass gamla att jag kunde vara
hemifrån under längre perioder med gott samvete.
Att få jobba professionellt med mitt stora intresse
var drömmen.
– Innan jag hade hunnit bestämma mig för om jag
skulle hoppa på Boxtåget så ringde Thomas Larsson
till mig och sa att han ville att jag skulle bli destilleri
chef i stället. Det skulle definitivt inte fungera på 25%
och jag insåg ganska snabbt att jag inte skulle förlåta
mig själv om jag tackade nej. Även om man fått en
bra tjänst i produktionen på ett skotskt destilleri så
är man där ganska konservativ i sitt tänkande. Med
ett »eget« nytt destilleri skulle jag få fria händer att
göra precis som jag ville och det gick naturligtvis inte
att motstå. Och på den vägen är det.

VAD TÄNKTE DU FÖRSTA GÅNGEN DU SÅG PLATSEN?

VAD TROR DU BLIR AVGÖRANDE DE KOMMANDE

– Platsen var bedårande med älven och dess omgivningar.
Man kunde också se potentialen med de få byggnader
som då fanns. Men det var ju en helt annan plats än det
som möter besökaren idag.

TIO ÅREN FÖR ATT LYCKAS SOM DESTILLERI?

VILKA VAR DINA FÖRVÄNTNINGAR OCH MÅL

– Den största utmaningen just nu är att hitta en bra
balans över hur stora volymer vi ska buteljera respektive
spara för att utveckla företaget på bästa sätt. Hade vi haft
obegränsat med pengar så hade jag nog inte buteljerat
en enda droppe än.

NÄR DU BÖRJADE?

– Först och främst var det att få ihop all utrustning och
att få det att fungera. samtidigt var det att få ihop ett
par grundrecept på råspriten. Det orökta receptet fick
vi till ganska snabbt, men det rökiga höll jag nog på med
i sex månader innan jag var nöjd. Jag hade en bra bild
på hur den färdiga whiskyn skulle vara. Sedan blev det
antaganden för hur råspriten skulle vara för att whiskyn
skulle bli så som jag ville. Det finns ett oändligt antal
parametrar gällande råvaror, temperaturer, flöden med
mera som ska bli rätt.

SER DU ANNORLUNDA PÅ MALTWHISKY SOM
PRODUKT NU ÄN NÄR DU BÖRJADE PÅ BOX?

– Maltwhisky har för min del varit i fokus de senaste
25 åren. Man försöker naturligtvis följa trender och utvecklingar på marknaden. Ett problem är att den sprit vi
destillerar idag förmodligen kommer att säljas om 12 år.
Vilken stil är det som gäller då? Som konsument försöker
man ha koll på vad som ska släppas inom några månader.
Som producent måste man tänka mycket längre än så.
VILKA ÄR DINA UTMANINGAR UNDER DE

VILKA HAR VARIT DE STÖRSTA UTMANINGARNA

KOMMANDE TIO ÅREN?

UR DITT PERSPEKTIV DE FÖRSTA 10 ÅREN?

– Jag är helt trygg gällande produktion av sprit. Vi har
fungerande recept, rutiner och ett riktigt bra gäng. Utmaningarna nu för min egen del handlar mer om att få
tag på rätt typ av fat vid rätt tid. Det gäller även att se
till att vi aldrig får slut på lagringsutrymme. Flödet på

– De första åren handlade mest om att få allt att fungera
och att försöka optimera flödet med bibehållen kvalitet.
Det finns alltid något att förbättra kring kvalitet och arbetsmiljö. I början var det även en hel del arbete för att
alla inblandade myndigheter skulle bli nöjda. Jag hade
förmodligen en något förskönad bild av hur arbetet som
destillerichef skulle se ut. Bilden av mig själv som hela
dagarna finlirar med parametrar i destilleriet och provar fat
i lagerhusen fick sig ganska snabbt en markant revidering.
Nu blev det betydligt mer administrativt arbete än vad jag
hade räknat med och det blev ganska långa arbetsdagar.
HAR DU NÅGRA STORA ÖGONBLICK UNDER DESSA
TIO ÅR SOM DU SPECIELLT KOMMER IHÅG?

– Det har naturligtvis blivit en del ögonblick man aldrig
kommer att glömma. Första gången det kom destillat
ur pannorna och första faten vi fyllde var något väldigt
speciellt. Den dagen då de första faten fyllde tre år firades
med hela gänget mitt i natten den 23 december 2013.
Nyligen blev whiskyn i dessa fat tio år och bara det är
en milstolpe i sig.

insatsvaror och färdiga produkter har blivit bättre för varje
år och även om det medför en hel del arbete så blir man
sällan orolig. Det är även tryggt att veta att vi har en bra
ekonomi så att vi kan göra nödvändiga investeringar och
kan köpa just de fat eller råvaror som jag tror mest på.
VILKEN ÄR DRÖMWHISKYN DU VILL BUTEL JERA?

– Jag har provat en hel del fat i lagerhusen och har en
ganska bra bild över vad vi kommer att kunna erbjuda
i framtiden. Det är många som älskar vår whisky idag,
men om de bara visste vad som kommer i framtiden. Min
absoluta drömwhisky från High Coast Whisky kanske inte
ens kommer att buteljeras under min tid som anställd, men
en sak är säkert, och det är att jag kommer att njuta av den.
VAD HAR DU FÖR LÅNGSIKTIGA MÅL MED
D ESTILLERIET OCH ALL WHISKY SOM LIGGER
I LAGERHUSEN?

HUR HAR DEN HÄR RESAN UT VECKLAT ELLER
F ÖRÄNDRAT DIG?

– Jag tyckte nog att jag hade ganska bra koll på allt som
rörde whisky när jag började här. Så här tio år senare är
man lite mer ödmjuk och även om man har lärt sig så
mycket under denna fantastiska resa så inser man att
man aldrig kommer att bli fullärd.
HAR UTVECKLINGEN UNDER DE FÖRSTA TIO ÅREN
BLIVIT VAD DU HOPPADES ELLER DRÖMDE OM?

– Första gången jag provade vår råsprit fick jag en enorm
tillfredsställelse i hela kroppen. Jag hade då provat råsprit
från mer än 40 andra destillerier och det här var bättre än
något annat jag då testat. Men vi skulle inte göra succé
bara för att jag var nöjd. Det gällde att få konsumenter
och branschfolk att inse detsamma. Jag tror inte att någon
av oss som var med i början hade kunnat ana hur fina
omdömen vi fick så pass tidigt.

– Att hitta rätt balans mellan insättning och uttag i lagerhusen samt att få ihop en perfekt mix av smakprofiler,
för att i framtiden kunna blanda ihop en så bra whisky
som möjligt.
I vissa sammanhang kan tio år tyckas vara en lång
tid, men i whiskybranschen är det bara ett ögonblick.
Det långsiktiga perspektivet har varit Rogers ledmärke
hela tiden och det präglar hela bolaget. Om man som vi
destillerar i en 100 år gammal byggnad på historisk mark,
i en trakt som präglats av landhöjningen sedan istiden
och där hällristningar på älvens klippor kommunicerar
6 000 år gamla budskap, så är tid och långa perspektiv
naturligt. Det är därför vi ser framtiden an med samma
stolthet som vi ser tillbaka på historien med. Välkommen
till våra kommande tio år.

TIO ÅR MED HIGH COAST WHISKY
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Mackmyra Brukswhisky

0
I och med svårigheterna att exportera till de normalt säkra marknaderna som USA, Frankrike, Italien,
Spanien med flera har många whiskyproducenter ökat
sina ansträngningar för att nå de attraktiva asiatiska
konsumenterna. Även mindre producenter som irländska Hyde Irish Whiskey och Walsh Whiskey har utmärkt
sig för strategiska satsningar på tidigare erkänt svåra
marknader.
En återgång till mer normalitet för rese-, b
 esöksoch eventbranschen är en förutsättning för att en
fullständig återhämtning av den internationella
whiskybranschen ska ske och tillväxten ta fart igen.

Men det kommer att ta lite tid att återta förlorad
mark. Lageruppbyggnad och marknadskrig kan också
skapa press på priser och marginaler när marknaden
lättar. Detta gäller främst för de volymberoende lägre
prissegmenten.

Försäljning av svensk whisky
via Systembolaget 2020.*

MACK by Mackmyra

en internationella marknaden för
maltwhisky har tydligt präglats av
några händelser under året, självklart
den pågående pandemin men också de
strafftullar på skotsk singelmalt som
den amerikanska administrationen satte upp som ett
led i den infekterade Boeing-Airbus-kontroversen samt
effekter av Brexit-processen. Den 25-procentiga amerikanska tullavgiften beräknas ha kostat den skotska
whiskybranschen nära 6 miljarder kronor under året
och har också påverkat övriga europeiska producenter
starkt. Värdet på den skotska whiskyexporten föll med
23% och antalet 70 cl-flaskor som exporterades sjönk
med 13%. 70% av de skotska exportmarknaderna redovisade fallande siffror. Det är nästan tio års tillväxt
som är borta på ett bräde. Den irländska exporten av
whiskey sjönk också med 26% under året.
Förutom bekymmer med tull- och handelskonflikter är det 50000
pandemins påverkan på resande, turism och
besöksnäring som har påverkat den globala whiskymarknaden.
Duty free-försäljningen har minskat kraf40000
tig i och med det minskade resandet.
För mindre
producenter som inte har samma ex30000
portberoende som de mer mogna varumärkena har
nedgången och påverkan generellt varit lägre och till
20000
viss del kompenserats av inhemsk försäljning. För
många mindre aktörer har det här inneburit möjlig10000
heter och framgångar.

och utelivet i Sverige minimerats har en överflyttning
från lågskattade egenimportprodukter och konsumtion på krogen till försäljning via Systembolaget skett.
Systembolaget redovisar en försäljningsökning på 11%
för helåret och det här är en tillväxt som gynnat inte
minst oss whiskyproducenter. Whisky som varuslag
har haft en större tillväxt än många andra varuslag
med en ökning på 22 %. Totalt såldes 9,3 miljoner
liter whisky 2020 (7,7). Marknadsandelen för whisky
i spritsegmentet har ökat till 37,8% (36,7).
Den trend som internationellt varit överskuggande
de senaste åren med en överflyttning av konsument
intresse till dyrare premiumprodukter fortsätter.
Marknaden för singelmaltwhisky på Systembolaget
växte under 2020 med 25% till 1805034 liter (1444911).
Singelmalt bibehöll ungefär samma andel av den totala
whiskyförsäljningen på 19,6%.
Svensk maltwhisky växte inte helt i takt med den
totala ökningen hos singelmatsegmentet, ökningen
var 11,7 %.
Men om vi bryter ned svensk maltwhisky i svenska
producenter ser vi en intressant förändring. High
Coast Whisky har kraftigt ökat marknadsandelen av
den svenska whiskyn, från 22% till 27, 1%. Vår tillväxt
på Systembolaget under året har varit stark. Vi har
ökat vår försäljning med 35,9 %. Det är naturligtvis
en framgång med en liten bitter smak av orsak i sig
men vi kan konstatera att vi både har haft produkter,
position och varumärke för att kunna nyttja läget till
en möjlighet och en framgång.

High Coast Small Batch 13
januari 2020, 56,0%
exklusivt för Viking Line,
324 ex producerade

High Coast Small Batch 15
mars 2020, 56,0%
exklusivt för Systembolaget
i Kramfors, 850 ex producerade

High Coast Small Batch 16
oktober 2020, 56,0%
exklusivt för Systembolaget
i Kramfors, 850 ex producerade

FÖRSÄLJNING BUTELJERAT
Årets försäljning av buteljerade egna produkter
kännetecknas av två övergripande skeenden. Den av
omvärldsfaktorer minskade exporten internationellt
och den kraftiga försäljningstillväxten i Sverige. I ett
historiskt perspektiv gör vi det starkaste försäljningsresultatet på egna produkter någonsin. Vi slår fjolårets
rekordstora försäljningstillväxt på 34 % och noterar
en ökning på 35,9% hos Systembolaget.
Trots den inbromsning som exporten gör detta
år så säljer vi totalt 96 173 flaskor (99 273). Det är en
nedgång mot föregående år men nedgången går helt
att hänföras till minskad export vilket gör att intäkten
ändå stiger eftersom den svenska marknaden levererar
bättre marginaler. 80,8% av vår totala flaskförsäljning
sker via Systembolaget mot 60% under 2019. Detta
märks i stärkta marginaler.
Försäljningsintäkten är 25,3 Mkr (23,5) exklusive alkoholskatt. Flaskförsäljningen fortsätter
också att öka sin andel av bolagets totala intäkt, i år
kommer 56 % (49) av intäkterna från försäljning av
egna buteljerade produkter
Total såldes 47959 liter singelmaltwhisky bärandes vårt stolta varumärke i Sverige. Orsaken till den
kraftiga tillväxten stavas främst The Origins. Vårt fasta
utbud med de fyra fasta produkterna Timmer, Hav,
Älv och Berg har hittat sin publik och whiskyälskare i

hela landet har tagit dem till sitt hjärta. Berg har blivit
en favorit hos många med sin välavvägda sherryton
och är vår ojämförligt största produkt med 15 294
liter eller 21848 flaskor. Även Älv har visat stark tillväxt och sålde 8196 liter eller 11798 flaskor. De fyra
Origins-produkterna har tillsammans nått 27951 liter
vilket är 39 930 st 70-centilitersflaskor, ett bra resultat
för det första hela försäljningsåret för vår core range.
Glädjande är också att vår Dálvve Signature Malt
ligger kvar på goda siffror, 12 476 liter eller 17 822
flaskor, trots introduktionen av The Origins. Dálvve
har många fans bland svenska whiskyköpare.
Om man sätter våra produkter i relation till andra
svenska whiskyproducenter i Systembolagets sortiment ser vi att Berg är den tredje mest sålda svenska
maltwhiskyn 2020 och att den på plats två är drygt 100
kr billigare. Den otvetydigt största produkten Mack by
Mackmyra är också 180 kronor billigare. I prissegmentet 450–550 kr ligger både Berg och Dálvve på topp 10
listan, Berg på plats fem och Dálvve på en sjunde plats.
Inga andra svenska produkter kvalar in på den listan.

Buteljerade produkter
(andel av omsättning
exkl alkoholskatt).

56%

Fjolårets starka exportuppgång har under 2020
inte kunnat följas av nya framgångar med hänsyn till
världsläget. Exportandelen har halverats och ligger
nu på knappt 20 %. Det är en konsekvens av omvärldsfaktorer och vår strategiska satsning på utvalda
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Archipelago 2020
januari 2020, 54,5 %
exklusivt för Viking Line
300 ex producerade

Atmosfär
januari 2020, 46,0%
2 148 ex producerade

Silent Mills 01 Marieberg
februari 2020, 51,0%
10 087 ex producerade

exportmarknader kommer att fortsätta i lugn takt och
enligt plan. Av årets export på 18 652 flaskor stod tre
marknader för knappt 20% vardera; Kina, Taiwan och
Frankrike var därmed de tre största exportländerna
på en i övrigt sårad exportmarknad.
Vi har under året haft ett fortsatt högt tempo vad
gäller nylanseringar på marknaden. Vårt produktutbud
bygger på de fasta, återkommande produkterna i The
Origins och de mer i volym och tidsmässigt avgränsade
produkterna i kategorin Speciality. Totalt lanserade vi
16 produkter i kategorin Speciality och vi presenterade nio nya batcher av de rullande produkterna The
Origins och Dálvve.
Året började med en lansering av Small Batch 13
exklusivt för Viking Line i januari och under året har
ytterligare två Small Batch-buteljeringar presenterats: nummer 15 och 16, exklusivt för Systembolaget i
Kramfors. Under januari kom ytterligare två exklusiva
buteljeringar med fokus på resande. Årets buteljering
för whiskymässan ombord på Viking line, Archipelago
2020, var i år en traditionellt bourbonlagrad rökig
whisky men också den äldsta whisky vi buteljerat
officiellt: 8,25 år. För SAS Business Class skapade vi
också whiskyn Atmosfär, en 50 cl-flaska som enbart
säljs ombord i Business Class, lätt rökig och med härlig
finish av nya amerikanska ekfat.
I februari kom vår första stora lansering med en
ny serie, Silent Mills. Serien är vårt sätt att inom det
exklusivare Speciality-segmentet utforska Origins-
utgåvan Timmers recept. Med andra ord rökig, i
grunden bourbonlagrad whisky, som vi på olika sätt
hittar nya smakmässiga perspektiv på. Silent Mills är
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MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Lägereld fick en egen
buteljering, en rökig
sherrylagring och den
dittills äldsta officiella
buteljering vi gjort med
sina 8,86 år i fat.

Cinco
juni 2020, 50,5%
5 195 ex producerade

The Festival 2020
juli 2020, 54,3%
1 543 ex producerade

samtidigt, precis som i fallet Timmer, en hyllning till
vårt industriella kulturarv i den tidiga skogsindustrin.
Produkterna inom Silent Mills-serien namnges
efter gamla sågverk som sedan länge har tystnat. Den
första utgåvan i serien var Silent Mills 01 Marieberg
som buteljerades i 10 087 flaskor och vars rökiga,
bourbonlagrade whisky har givits en avrundning av
ny amerikansk ek. Silent Mills 02 Sandö hade premiär i
september och den här gången fick den rökiga whiskyn
en avstämd influens av oloroso-sherryfat.
I februari fick vi också trevliga besked från World
Whisky Awards i London. Vår Quercus IV Mongolica
belönades med guld samt Distillery Exclusive och Festival 2019 blev båda kategorivinnare.
I juni släppte vi en spännande whisky som egentligen skulle blivit något annat. Den fick namnet Cinco
eftersom den innehåller whisky lagrad på fat från
inte mindre än fem olika sherrytyper. Tanken var
att sherryfaten skulle vara grunden till en Advanced
Master Class men alla idéer håller inte hela vägen.
Det fick bli Cinco i stället och det är en whisky som
håller hela vägen. Systembolagets initiala beställning
såldes slut.
Även om vi inte genomförde vår whiskyfestival
på traditionellt sätt under året så producerades en
häftig festivalbuteljering, Festival 2020, som erbjöds
via privatimport. I stället för festivalen skapade vi
ett annat evenemang som genomfördes under första
veckan i september, vilket vi kallade Lägereld. Även
Lägereld fick en egen buteljering, en rökig sherry
lagring och den dittills äldsta officiella buteljering vi
gjort med sina 8,86 år i fat.

Lägereld
september 2020, 53,7%
360 ex producerade

Silent Mills 02 Sandö
september 2020, 51,0%
10 318 ex producerade

In Flames MMXX
november 2020, 59,6%
684 ex producerade

Livets Goda 20 år
oktober 2020, 53,0%
exklusivt för Livets Goda
350 ex producerade

Solera Batch 01
november 2020, 56,0%
2 490 ex producerade

	Vår populära Origins-serie i en
snygg samlingsutgåva, 4x20 cl.

25000
Försäljning singelmalt Systembolaget
2020, prisläge 450–550 kr (liter).*
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High Coast Berg

Macallan Double Cask

Ardbeg 10 YO

Macallan Sherry Oak

0
Balvenie DW 12 YO

Mackmyra Svensk Rök

Box Dálvve

Bowmore Darkest 15YO

Laphroaig Quarter Qask

Oban Single Malt

Hven Tycho’s Star

Ardbeg 10YO

Mackmyra Svensk Ek

Balvenie DW 12YO

naturligtvis
snabbt såldes slut. Den sista stora butel10000
jering som nådde konsumenterna var Solera Batch 01
som är
ett riktigt spännande fullskaligt projekt med
5000
soleralagring av whisky. Buteljeringen var på 2 490
flaskor och
vi kommer att släppa flera batcher under
0
kommande år.
The Macallan 12YO

Vårt samarbete med de internationella metal
giganterna In Flames har resulterat i två tidigare buteljeringar. I år presenterade vi tillsammans med bandets
frontman Anders Fridén en ny utgåva under hösten,
In Flames MMXX. Precis som tidigare buteljeringar
så sålde den slut på väldigt kort tid.
Samarbeten med dedikerade whiskymänniskor
är på många sätt inspirerande och givande. I oktober
presenterade vi tillsammans med mediahuset Livets
Goda, som bland annat publicerar magasinet Whisky
& Bourbon, en exklusiv buteljering på 350 flaskor som
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Fatförsäljning
(andel av omsättning
exkl alkoholskatt).

35%

Fatförsäljningen har under åren i mångt och mycket vilat på våra möten med whiskyintresserade människor
på dryckesmässor, provningar på whiskyklubbar och
egna evenemang. I år har förutsättningarna varit annorlunda vilket har givit oss en mängd nya erfarenheter. Vi söker alltid möjligheter i stället för problem
och vi tar alla chanser som finns för att nå kunder, nya
som gamla. Vi vet också att våra fatprodukter har en
mycket stark marknadsposition. Vi har mer än 6 000
fatägare som är oerhört viktiga ambassadörer för oss
och det märktes inte minst under 2020. Våra fatägare
och deras kontaktnät är en viktig framgångsfaktor.
När året summeras kan vi konstatera att vi nådde
73% av en offensiv säljbudget för nya fat och vi nådde
hela 91 % av vår budget för refillförsäljning, det vill
säga återfyllning av buteljerade fat.
Fatförsäljningen är fortfarande en mycket
viktig del av våra intäkter och den förser verksam-
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heten med viktig likviditet. 2020 var intäkten från
fat och därtill relaterade produkter 15,8 Mkr (17,4).
Minskningen av intäkt jämfört med fjolåret är mindre
än förväntad och ett resultat av målmedvetet försäljnings- och supportarbete.
Under året har rekordmånga fattyper kunnat erbjudas till hugade fatköpare tack vara att även lite äldre
redan fyllda fat har gjorts tillgängliga. Hela 14 olika
typer av fat har sålts under perioden. Som tidigare
är sherryfat den största produkten med 21% (25) av
försäljningen men bourbonfaten har ökat i popularitet
och står under perioden för 17 % (13). Under våren
och sommaren kampanjade vi för första gången två
nya intressanta vinfat som innehållit pajarete- eller
moscatelvin. Mottagandet var mycket gott och placerade dem på samma försäljningsnivå som det klassiska
svenska ekfatet bakom de två i topp med 11% vardera
av försäljningen.

é	Fatförsäljning pågår vid en av de mässor som faktiskt blev av
under året.
	Ett av gängen som blev med fat den 1 augusti 2020.
	»Gudomligt«, sa destillerichefen när han nosade i faten. I maj
månad levererades de med dofter från Spanien som gjorde
oss tårögda.

Under året har rekordmånga fattyper kunnat
erbjudas till hugade
fatköpare tack vara att
även lite äldre redan
fyllda fat har gjorts
tillgängliga.

2019 satte vi ett kraftfullt rekord i antalet tömda
och buteljerade kundfat. Under 2020 lyckades vi i
princip kopiera den siffran på ett fat då 451 fat (452)
tömdes och buteljerades.
Det resulterade i 48 643 buteljerade flaskor på
500 ml. Fjolårets siffra på 50 302 flaskor kan hänföras
till en ovanligt hög tillkommande andel delbuteljeringar.
Ett glädjande faktum är att andelen refiller är fortsatt hög. Det är rimligt att koppla detta till en bra
upplevelse av fatägarskapet och en tillfredsställelse
över slutresultatet i flaskorna. Det är också den bild
vi får från kundkontakterna landet runt.
Under den tid som det var möjligt genomförde
vi våra uppskattade bussresor till Burg i Tyskland
för uthämtning av egna buteljeringar. Dock blev det
ingen resa till Estland detta år. Uthämtningen av egen
buteljerad whisky fick naturligtvis en annan geografisk
fördelning i år: Systembolaget Sverige 39,6% (19), Niel-

sen Discount Tyskland 47,7 % (24), Juuls Vinhandel
Danmark 11,7% (6). Dessutom har 224 flaskor skattats
ut av restauranger för egen räkning samt 198 flaskor
levererats för uttag av kunder i Asien.
Våra uppskattade fatägarträffar har under vissa
tider av året kunnat genomföras både på destilleriet
med fatfyllning och provning av fat samt på flera håll
i landet som specifika arrangemang med provningar
och aktiviteter. Dock har vi inte kunnat genomföra
alla arrangemang som vi hoppades och planerade för.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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	Helgdagskväll med Timmerflaskan. Ådalen III
stävar ut längs Ångermanälven
för ännu en utsåld whiskykryssning.
ç	Kameran går för en livesänd provning
från destilleriet.

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

9%

Destilleriets besökscenter är ett viktigt nav i vårt
varumärkesarbete men också som relationsbyggare
med våra kunder från när och fjärran. Det är när man
kommer till vår del av älvstranden, vår del av denna
historiska plats med alla sina berättelser, intryck och
utblickar som man förstår vad High Coast Whisky
egentligen handlar om.
Besökscentret har haft ett år med både fina höjdpunkter och rejäla utmaningar. Grundläggande är att
en stor del av de planerade arrangemangen, evenemangen och öppettiderna helt enkelt fick ställas in.
Samtidigt fick vi en ovanligt stark sommarsäsong då
många parametrar pekade uppåt. Vi ser att allt fler
besökare aktivt söker upp oss som besöksmål och
att vårt renommé som aktivitet är starkt.
För hela året har intäkten fallit till 4 Mkr (7). En
viktig faktor är att vi i år för första gången inte kunde
genomföra vår whiskyfestival som vanligt utan fick
skapa en annan mindre och mer anpassad mötesplats
som fick namnet Lägereld.
Däremot blev den del av året som vi betecknar som
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högsäsong 1 juni–31 augusti en rejäl framgång utifrån
förutsättningarna. 2 500 personer gick en guidad men
avståndssäkrad visning under perioden. Restaurangen
kunde räkna in 13 000 matgäster under trevliga men
säkra former. Vi hade dessutom 800 personer på
våra speciella sommarprovningar som erbjöds dagligen. En noterbar detalj som verkligen betonar årets
»hemestertrend« var att vi räknade in 200 husbilar
på våra husbilsplatser.
Det här är siffror som stärker oss i vår satsning
och som inspirerar till säsongen 2021. High Coast
Distillery är ett av de besöksmål i regionen som haft
den brantaste utvecklingskurvan. Den utvecklingen
ska fortsätta.
Lägereld var vårt största arrangemang i besöks
centret under året, ett riktigt stämningsfullt arrangemang med flammande eldar runt hela vår vik av älven,
goda smaker i glas och på tallrik samt skön musik.
Lägereld blev verkligen en härlig möjlighet att träffas
med betoningen på utomhus. Gästerna delades in i
grupper och rörde sig runt till olika aktiviteter. Ett

é	Lägereld flankerad av singer-songwritern Baptiste W Hamon
från Frankrike och eventansvarig Peter Söderlind under
»Lägereld« i september.

Besökscentret har haft
ett år med både fina
höjdpunkter och rejäla
utmaningar.

lite ovanligt och mycket uppskattat arrangemang som
kommer att genomföras fler gånger. Vi producerade
också en exklusiv buteljering med namnet Lägereld
vars 360 flaskor sålde slut under kvällen.
Utomhus har varit lite av årets tema på besökscentret. Redan under vårvintern öppnade vi en
aktivitet som fick namnet Outdoor Café. En eld vid
älvstranden, kokkaffe i pannan och trivsamma samtal.
Outdoor Café har hållits igång under stora delar av året
som en enkel och säker mötesplats för whiskyintresserade som besökt destilleriet.
Vi såg också fram emot årets julbordssäsong med
entusiasm. Rekordmånga bokningar och vår förväntan var att överträffa det fina resultatet från 2019.
Omständigheterna ville annat och efter mindre än en
vecka av julbord i november fick vi ställa in alla återstående bokningar och sittningar. Dessutom stängde
vi besökscentret och dess verksamhet tills vidare och
startade planeringen inför sommaren 2021, som vi
hoppas ska bli något alldeles extra med återkomst
av vår whiskyfestival.

é	»Välkommen till High Coast Distillery. Önskas rökig eller
orökt handsprit?«

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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ç Flitens lampor lyser över koppar och fat.

PRODUKTION OCH LAGER

P

roduktionen i destilleriet har rullat på
enligt plan i stort opåverkad av den
osäkerhet som präglat omvärlden. Tio
batcher per vecka har destillerats hela
året och totalt 214 427 lpa destillat har
producerats fördelat på 178 242 lpa orökt och 36 185
lpa rökigt enligt den fastställda strategin. Det beslut
som togs om att köra produktionen enligt plan trots
osäkerhet var viktigt ur ett långsiktigt perspektiv.
Tillgång till balanserade och kompletta mognadslager

Tillgång till balanserade och kompletta
mognadslager kommer
att vara avgörande
i framtiden.

kommer att vara avgörande i framtiden. Som ett led i
att stärka lagerbalanser och skapa förutsättningar för
ett lönsamt produktflöde under kommande år beslutade också styrelsen under året att öka produktionen
från februari 2021. Den ordinarie produktionsvolymen
för destillat ska då uppgå till 280 000 lpa. Beslutet
innebar också att nyanställning av produktionspersonal genomfördes under slutet av 2020.
Under året genomfördes också en stor och framtidsinriktad investering i destilleriet när den gamla

Producerad sprit 2020 (LPA)
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ångpannan konverterades till fossilfri pelletsdrift. Det
är en investering som legat högt på reformlistan och
som äntligen kunde genomföras. Vår gamla maltsilo
byggdes ut med en ny huskropp som både rymde en
pelletssilo och den nya ångpannan. Med övergången
till förnybar skogsråvara sluter vi på ett sätt cirkeln,
Ådalen är ju som bekant skogsindustrins historiska
epicentrum. Investeringen kommer att minska våra
emissioner av koldioxid med 800 ton per år. Den
26 oktober lyftes den nya pannan på plats och en
knapp månad senare kunde ångkranarna öppnas för
den första
destilleringen med förnyelsebar energi.
0-200 R
0-200 OR

Färdigställandet interiört av det nya lager
R
hus 4200-500
genomfördes
under det första halvåret då in200-500
OR
redning och
logistisk teknik installerades. Med ny
lagringskapacitet tillgänglig kunde vi också tömma
gamla lagerhus 2 på fat. Det var det första lagret vi

é	Roger Melander kontrollerar så att allt
går rätt till.
ç	Leif Skoglund inspekterar malten.

byggde och är ursprungligen ett gammalt mobiliseringsförråd utan heltäckande betonggolv. Nu ska ett
nytt golv gjutas och platsen nyttjas som lager för buteljerade produkter, insatsvaror och förbrukningsmaterial för att förbättra de logistiska förutsättningarna för
den allt mer expanderande buteljeringsverksamheten.
Den 31 december fanns det 12 656 fyllda fat på plats
i våra lagerhus (11 238) varav 8 477 för egen mognadslagring och 4 174 är kundfat.
Att buteljera egen produktion på plats har varit
en del av vår filosofi från de tidiga åren. Den hänger
samman med lagringsstrategi och vår idé om det geografiska och känslomässiga avtryck som platsen gör
på produkten. Det finns naturligtvis också rationella
skäl eftersom vi även ansvarar för buteljering av våra
fatägares flaskor i små serier med individuella etiketter.
Efter de senaste årens investeringar har vi en effektiv,

FYLLDA FAT PÅ
HIGH COAST
DISTILLERY
År

Tot. antal fyllda fat Till kund

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

13

0

modern buteljeringslinje som hanterar både volymserier och små serier med individuella variationer.
Under räkenskapsåret har vi buteljerat, etiketterat och förpackat 100 161 flaskor av egna officiella
buteljeringar fördelat på 24 olika produkter. Av dessa
är 8 nya batcher av befintliga on going-produkter och
16 nya produkter. Dessutom har vi buteljerat 48 643
flaskor för våra fatägare, fördelat på 752 tömda fat.

PRODUKTION OCH LAGER
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TIO ÅR AV UTVECKLING
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.
10 år av vilja, entreprenörskap och hårt arbete har om inte ändrat historien så i alla fall öppnat
framtiden.

FEM ÅR I SAMMANDRAG
2020

2019

2018

2017

2016

45 181

47 943

38 006

37 846

29 691

-6

26

0

27

23

Rörelseresultat (tkr)

6 558

1 215

-595

4 384

1 641

Resultat efter skatt (tkr)

3 478

-946

-1 754

2 424

387

45 356

49 596

41 852

41 302

38 070

172 657

167 543

133 517

117 275

108 890

Materiella anläggningstillgångar (tkr)

71 910

71 947

57 517

52 391

45 188

Varulager (tkr)

72 387

63 809

52 355

44 620

40 220

Eget kapital (tkr)

55 221

49 244

27 838

28 592

26 168

Investeringar (tkr)

7 500

22 000

16 300

11 000

7 900

Soliditet (%)

32

29

21

24

24

Kassalikviditet (%)

89

107

75

81

149

Skuldsättningsgrad (gånger)

2,10

2,40

3,79

3,17

3,16

Kassaflöde (tkr)

695

4 199

-1 699

-764

-1 155

23

27

19

16

14

214 427

203 373

133 769

105 125

106 882

Nettoomsättning (tkr)
Förändring från föregående år (%)

Nettoomsättning omräknad (tkr)¹
Balansomslutning (tkr)

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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AKTIEN OCH ÄGARNA
High Coast Distillery AB:s registrerade aktiekapital vid utgången av 2020 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.
Under år 2020 har ett konvetibellån konverterats vilket ökat aktiekapitalet med 166 664 kronor. Vid utgången av 2020 fanns tre
konvertibellån på tillsammans 9 161 000 kronor. Av Not 12 framgår tecknare samt beloppens storlek.
I uppställningen nedan redovisas aktieinnehavet för bolagets tre största ägare fördelat per antal aktier och aktieslag.

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Andel av kapital i %

Andel röster i %

Norrlandspojkarna AB

419 523

297 405

14,53

20,14

BLL Invest AB

350 707

151 975

10,19

16,41

Axson Svenska AB

265 000

143 349

8,28

12,52

Övriga ägare

894 740

2 410 643

67,00

50,93

1 929 970

3 003 372

100

100

Summa

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

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

AKTIEN OCH ÄGARNA
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LEDNINGSGRUPP OCH STYRELSE

LEDNINGSGRUPPEN, från vänster: Henrik Persson, f 1976, vd. Peter Granåsen, f 1960, ekonomichef. Roger Melander, f 1967, destillerichef.

STYRELSEN UR VD:S DIGITALA SYNVINKEL, ovan från vänster: Peter Holmqvist, f 1955, styrelseledamot. Gabriella Axelsson, f 1974, styrelse
ledamot, innehav (privat och via bolag) 281 800 A-aktier, 180 440 B-aktier. Anders Källström, f 1959, ordförande. Thomas Kuuttanen, f 1969,
styrelseledamot. Kurt O Eriksson, f 1948, styrelseledamot, innehav 187 599 A-aktier, 208 491 B-aktier. Birger Larsson, f 1958, styrelseledamot,
innehav (via bolag): 350 707 A-aktier, 151 975 B-aktier.
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LEDNINGSGRUPP OCH STYRELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för HIGH COAST DISTILLERY AB (publ), 556729-2593, får
härmed avlämna årsredovisning för 2020. Styrelsen har sitt säte i Kramfors kommun. Årsredovisningen
är upprättad i svenska kronor, SEK.
VERKSAMHETEN

»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.«
Under året har bolaget bytt namn från Box Destilleri AB till
High Coast Distillery AB.
High Coast Distillery AB:s produktion är samlad på en udde
i Sörviken utmed Ångermanälvens strand. High Coast Distillery
AB:s intäkter kommer från tre områden: buteljerade produkter,
fatförsäljning samt besöksverksamhet vid destilleriet.
ÅRET I KORTHET

Ett år präglat av förändring. Ny vd tillträdde den 1 januari 2020.
Dessutom drabbades världen av en pandemi under Q1 som hotade
att utmana bolagets överlevnad och tvingade fram en genomlysning
av samtliga kostnader, utgifter, arbetssätt och produkter. Med facit i
hand var genomlysningen mycket välkommen och har levererat en
effektiviserad kostnadsmassa, bättre fokus från hela organisationen
och i slutändan ett rekordresultat på sista raden.
Tack vare ett uteblivet resande för svenskarna har alkohol
inköpen gjorts på Systembolaget och därmed har många fått upp
ögonen för High Coast Distillerys produkter, främst serien Origins
innehållande Berg, Älv, Hav och Timmer. I kombination med en hög
frekvens på lanseringar av specialprodukter har omsättningen på
flaskförsäljningen ökat mot föregående år, trots en minskad export.
Totalt har 15 nya specialbuteljeringar sett dagens ljus under 2020,
exempelvis två (av fyra) versioner av nya serien Silent Mills, världsunik Solera-lagring, In Flames, Cinco och SAS-exklusiva Atmosfär.
Inställda mässor, provningar och stängda gränser mot Danmark
och Tyskland påverkade vår fataffär negativt på antal sålda nya
fat (-25 %), buteljerade fat (-5%) och total omsättning (-13 %).
En positiv utkomst var minskade kostnader för resor och mässor
vilket bidrar till ett positivt resultat.

Besökscentrum har påverkats rejält under året. Under mars–maj
var omsättningen nära noll då konferenser, möten och resor mer
eller mindre upphörde över en natt på grund av pandemin. Vi valde
dessutom att ställa in vår årliga festival i juni. När sommaren väl kom
började besökare strömma in och vi hade en bra sommar sett till
omsättning och antal besökare. Tyvärr återkom restriktionerna under
hösten och tvingade oss att ställa in årets julbord. Omsättningen
minskade med ca 40%, däremot förbättrades resultatet på besöks
centrum tack vare mer effektiva inköp och personalplaneringar.
FÖRSÄL JNING

Nettoomsättningen under året har minskat med totalt 6% (exklusive
alkoholskatt). Nettoomsättningen för området flaskor har ökat med
12% (exklusive alkoholskatt), för fatförsäljning och buteljerade fat
har minskat med 13% (exklusive alkoholskatt) och för besöksverksamheten har minskat med 44%. Av nettoomsättningen avser 56%
(47) flaskförsäljning, 35 % (38) avser fat och buteljerade fat och
resterande del 9% (15) avser besöksverksamheten.
KOSTNADER

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 200 000 LPA per
år. Under 2020 producerade vi 214 427 LPA. Vid årets utgång
hade vi 918 137 OLA i mognadslager.
MILJÖ

High Coast Distillery AB bedriver anmälningspliktig verksamhet
enligt miljöbalken avseende framställning av destillerade spritpro-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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dukter. 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 december 2020 har den nya pelletseldade ångpannan
kunnat provköras och under 2021 kommer vi att växla från fossil
drift av ångpannan till förnybar energi i form av träpellets. Bolaget
strävar efter att fordonsparken successivt ska bytas ut mot eleller hybriddrift där det är möjligt för att minska klimatavtrycket.

Under 2020 har flera stora investeringar lagts på is eller skjutits
upp. Den största enskilda investeringen förutom inköp av fat, är
omställningen till förnybar energi och installation av en pelletsdriven ångpanna.

SUMMA (Mkr)

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.
Norrlandsfonden har tecknat en ny konvertibel med 0,96 Mkr.
Under året har fatlånen tillfört verksamheten netto 0,17 Mkr
och nya banklån har tagits upp med 3,0 Mkr. Årets amorteringar
av banklån uppgick till 1,92 Mkr.
RESULTAT

Årets rörelseresultat uppgick till 6 558 tkr (1 215). Årets resultat
efter finansiella poster uppgick till 4 344 tkr (-766).

INVESTERINGAR

Byggnader och mark
Processutrustning
Inventarier och fordon
Fat
Pågående nyanläggning

FINANSIERING

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

2019
11,2
0,5
3,9
3,7
2,7

7,5

22,0

KASSAFLÖDE

Årets kassaflöde uppgick till 695 tkr jämfört med föregående år
4 191 tkr.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE*

Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)

2020

2019

2018

2017

45 181

47 943

38 006

37 846

4 344

-766

-1 977

3 212

172 657

167 543

133 517

117 275

Kassalikviditet (%)

89

107

75

81

Soliditet (%)

32

29

21

24

Balansomslutning (tkr)

Under 2020 har bolaget valt att ändra redovisad nettoomsättning till omsättning exklusive alkoholskatt, därför har samtliga
jämförelser av nettoomsättningen räknats om.
*) För 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
10% av antalet aktier eller röster i bolaget per balansdagen 2020-12-31.
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Antal A-aktier

Antal B-aktier

Andel av kapital i %

Andel röster i %

Norrlandspojkarna AB

419 523

297 405

14,53

20,14

BLL Invest AB

350 707

151 975

10,19

16,41

Axson Svenska AB

265 000

143 349

8,28

12,52

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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 men resultatmässigt är
förväntningarna tillväxt.
EGET KAPITAL

Belopp i tkr
Eget kapital 2020-01-01
Konverting

Aktiekapital

Överkursfond

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

4 767

61 754

-17 277

49 244

2 333		

2 500

167

Årets resultat			
Eget kapital 2020-12-31

4 934

64 087

3 478

3 478

-13 799

55 222

RESULTATDISPOSITION

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

64 087 424
-17 276 635
3 477 824

Totalt

50 288 613

Balanseras i ny räkning

50 288 613

Summa

50 288 613

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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RESULTATRÄKNING
RÖRELSENS INTÄKTER M.M.
Nettoomsättning

2020-01-01

2019-01-01

Not

2020-12-31

2019-12-31

1

45 181

47 943

9 463

10 460

947

290

55 591

58 693

-11 485

-11 680

Förändring lager av produkter i arbete och färdigvaror
Övriga rörelseintäkter

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror

-1 886

-4 107

Övriga externa kostnader

2

-14 303

-17 205

Personalkostnader

3

-16 470

-18 634

-4 852

-5 763

-37

-89

-49 033

-57 478

6 558

1 215

-2 214

-1 981

4 344

-766

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

4 344

-766

Resultat före skatt

4 344

-766

-866

-180

3 478

-946

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

RÖRELSERESULTAT

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not

2020-12-31

2019-12-31

4

–

–

320

320

320

320

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

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

5

41 572

40 283

Processutrustning

6

9 788

11 028

Inventarier och fordon

7

6 078

6 885

Fat

8

12 185

11 037

Pågående nyanläggningar

9

2 287

2 714

71 910

71 947

4 128

4 798

4 128

4 798

76 358

77 065

1 805

2 851

65 741

56 131

4 841

4 827

72 387

63 809

13 674

13 303

1 374

1 228

197

4 166

15 245

18 697

8 667

7 972

96 299

90 478

172 657

167 543

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

10, 14

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Produkter i arbete
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR

BALANSRÄKNING
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not

2020-12-31

2019-12-31

11

4 933

4 767

4 933

4 767

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL

64 087

61 754

-17 277

-16 331

3 478

-946

50 288

44 477

55 221

49 244

959

763

959

763

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för övriga skatter

10

SUMMA AVSÄTTNINGAR
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Konvertibla lån

12

9 161

10 700

Skulder till kreditinstitut

13

32 673

30 173

47 792

51 707

89 626

92 580

4 978

6 173

Övriga långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

32

BALANSRÄKNING

13

–

77

2 194

4 277

405

631

16 765

10 903

2 509

2 895

26 851

24 956

172 657

167 543

KASSAFLÖDESANALYS
2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2019-12-31

Rörelseresultat

4 344

-765

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

4 852

5 714

9 196

4 949

-226

283

8 970

5 232

-8 578

-11 454

3 452

-5 613

-599

7 884

3 245

-3 951

-4 815

-18 518

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

–

–

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

–

–

-4 815

-18 518

3 000

14 300

Nyemission

–

22 245

Emissionskostnader

–

-993

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Betald inkomstskatt
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Ökning (-)/minskning (+) av varulager
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån

Emission av konvertibellån

961

–

Amortering av låneskulder

-1 696

-8 892

2 265

26 660

695

4 191

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

7 972

3 781

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

8 667

7 972

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
ÅRETS KASSAFLÖDE

KASSAFLÖDESANALYS
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH
BOKSLUTSKOMMENTARER
Belopp i tkr om inget annat anges.

a l l m ä nn a
re do v isningsp rincip e r
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.

anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.
Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.
AVGIFTSBESTÄMDA PLANER

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

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

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel
11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i
BFNAR 2012:1.
REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN
B ALANSRÄKNINGEN

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.

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

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.
SKATT

VÄRDERING AV FINANSIELLA 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 FINANSIELLA SKULDER

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter
som är direkt hänförliga till upptagande av lån korrigerar lånets
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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 möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsva-

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

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.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redo
visade till anskaffningsvärde.
LEASING

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

REDOVISNING AV INTÄKTER

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.

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
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Processutrustning
Inventarier och fordon
Fat

% PER ÅR
20

1–5
5
5–10
10–20
10

de f ini t ion av n yck e lta l

VARULAGER

KASSALIKVIDITET

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.

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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NOTER
NOT 1

NETTOOMSÄTTNING

Omsättning brutto inklusive alkoholskatt
Avgår alkoholskatt
NETTOOMSÄTTNING EXKLUSIVE ALKOHOLSKATT

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

61 723

60 185

-16 542

-12 242

45 181

47 943

Alkoholskatten ingår i omsättningen och i posten Råvaror och förnödenheter med samma belopp.
Under 2020 har vi valt att ändra redovisningsprincip och redovisar omsättning i resultaträkningen i form av nettoomsättning exklusive
alkoholskatt.
NOT 2

LEASINGAVGIFTER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING

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.
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Leasingavgifter avtalade att betalas inom 1 år

529

187

Avtalade framtida leasingavgifter betalas mellan 1 och 5 år

746

112

Under räkenskapsåret kostnadsförda leasingavgifter

617

299

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

17

19

6

8

23

27

Tillgångar som innehas vid operationella leasingavtal

NOT 3

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Ersättningar till styrelse och vd

2 190

2 017

Löner och andra ersättningar

10 117

10 735

SUMMA

12 307

12 752

5 598

6 988

1 618

2 322

Sociala kostnader
varav pensionskostnader

Av företagets pensionskostnader avser 414 tkr företagets vd. Till den av årsstämman valda styrelsen utgår ett fast styrelsearvode. De
valda styrelseledamöterna har erhållit arvode enligt följande: s tyrelsens ordförande 150 tkr, övriga ledamöter erhåller ett arvode om 75 tkr
vardera. Verkställande direktören har för 2020 erhållit lön och ersättningar uppgående till 1 664 tkr. Vd och ledande befattningshavare
har en uppsägningstid på upp till 6 månader eller enligt lag och avtal.
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NOTER

NOT 4

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

2020-12-31

2019-12-31

1 612

1 612

1 612

1 612

Vid årets början

-349

-27

Årets avskrivning enligt plan

-322

-322

-671

-349

-1 263

–

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

–

-1 263

322

–

-941

-1 263

–

–

2020-12-31

2019-12-31

Vid årets början

43 583

32 382

Nyanskaffningar

-481

8 585

Årets nedskrivning
Under året återförda nedskrivningar

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

NOT 5

BYGGNADER OCH MARK
Ackumulerade anskaffningsvärden

Omklassificeringar

2 714

2 617

45 816

43 584

-3 301

-2 602

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början

-943

-699

-4 244

-3 301

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

41 572

40 283

Redovisat värde byggnader

38 602

37 588

Redovisat värde markanläggningar

1 965

1 690

Redovisat värde mark

1 005

1 005

41 572

40 283

Årets avskrivning enligt plan

Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag om 11 438 tkr, varav 711 tkr har påverkat årets nyanskaffningar.

NOT 6

PROCESSUTRUSTNING

2020-12-31

2019-12-31

Vid årets början

18 421

17 947

Nyanskaffningar

94

–

Ackumulerade anskaffningsvärden

Omklassificeringar

–

474

18 515

18 421

Vid årets början

-7 393

-6 020

Årets avskrivning enligt plan

-1 334

-1 373

-8 727

-7 393

9 788

11 028

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag om 6 626 tkr, varav 0 tkr har påverkat årets investeringar.

NOTER
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NOT 7

INVENTARIER OCH FORDON

2020-12-31

2019-12-31

Vid årets början

10 021

6 157

Nyanskaffningar

143

3 179

Ackumulerade anskaffningsvärden

Omklassificeringar
Avyttringar och utrangeringar

–

775

-27

-90

10 137

10 021

-3 137

-2 446

-941

-781

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

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

NOT 8

FAT

19

90

-4 059

-3 137

6 078

6 884

2020-12-31

2019-12-31

16 897

13 188

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar

2 782

3 709

19 679

16 897

Vid årets början

-5 860

-4 535

Årets avskrivning enligt plan

-1 634

-1 325

-7 494

-5 860

12 185

11 037

2020-12-31

2019-12-31

2 714

3 486

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

NOT 9

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR
Vid årets början
Investeringar

2 287

2 714

-2 714

-3 486

2 287

2 714

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

4 798

-763

4 035

–

-196

-196

-670

–

-670

4 128

-959

3 169

Omklassificeringar
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

NOT 10

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN OCH AVSÄTTNINGAR
FÖR UPPSKJUTEN SKATT
2020-12-31
Ingående balans
Temporära skillnader
Skattemässigt underskottsavdrag
UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN (NETTO)

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 20 980 tkr.
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NOTER

NOT 11

UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL
Antal vid årets utgång

NOT 12

ANTAL A-AKTIER

ANTAL B-AKTIER

SUMMA

1 929 970

3 003 372

4 933 342

KONVERTIBLA LÅN

2020-12-31

2019-12-31

3 200

3 200

3 200

3 200

–

2 500

–

2 500

Styrelsekonvertibel

1 850

1 850

Personalkonvertibel

3 150

3 150

5 000

5 000

961

–

961

–

9 161

10 700

Konvertibellån 2012
Norrlandsfonden
Konvertibellån 2013
Personalkonvertibel
Konvertibellån 2019

Konvertibellån 2020
Norrlandsfonden

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.
Konvertibellånet från 2013 konverterades under året och totalt tillfördes aktiekapitalet 166 664 kronor och överkursfonden 2 333 336
kronor.
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.
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

SKULDER TILL KREDITINSTITUT

2020-12-31

Förfallotidpunkt, inom 1 år från balansdagen

NOT 14

2019-12-31

4 520

5 944

Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen

22 249

22 310

Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen

10 424

7 863

37 193

36 117

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT

2020-12-31
Procent

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader

Belopp

2019-12-31
Procent

4 344

Belopp
-765

21,4 %

-930

21,4%

164

0,4 %

-19

-37,6%

-288

–

–

-26,0%

-199

-0,3 %

14

-9,0%

-69

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt
Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler
Ej skattepliktiga intäkter

-1,6 %

69

27,8%

212

Redovisad effektiv skatt

19,9 %

866

-23,5%

-180

NOTER
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NOT 15

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2020-12-31

2019-12-31

Fastighetsinteckningar

10 800

10 800

Företagsinteckningar

34 200

32 700

872

1 047

45 872

44 547

7 424

4 678

7 424

4 678

STÄLLDA SÄKERHETER
Panter och säkerheter för egna skulder

Maskiner belastade med äganderättsförbehåll

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Regionalt investeringsbidrag

NOT 16 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Styrelsen har beslutat att utöka produktionstakten från 200 KLPA till 280 KLPA med start från och med 1 februari 2021.

UNDERSKRIFTER
Bjärtrå den 15 mars 2021

ANDERS KÄLLSTRÖM
Ordförande

GABRIELLA AXELSSON

PETER HOLMQVIST

BIRGER LARSSON

THOMAS KUUTTANEN

Min revisionsberättelse har lämnats den 22 mars 2021

		

LARS SKOGLUND
Auktoriserad revisor
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NOTER OCH UNDERSKRIFTER

KURT O ERIKSSON

HENRIK PERSSON
Verkställande direktör

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

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller

Uttalanden

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

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande

år 2020. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 27–40 i detta dokument.

direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med års-

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

redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av

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

High Coast Distillery AB:s finansiella ställning per den 31 december 2020 och

tagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande

av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.

direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen

Grund för uttalanden

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

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)

på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som

och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs

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

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

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

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

Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.

mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamåls

vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka

enliga som grund för mina uttalanden.

de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen

har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och

– identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i års

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

redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar

har ansvaret för denna andra information. Mitt uttalande avseende årsredo-

och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar

visningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med

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

bestyrkande avseende denna andra information.

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

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa

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

den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig

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

utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar

liga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om

– skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som

informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om jag, baserat

har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är

på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att

lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om

den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att

effektiviteten i den interna kontrollen.

rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

– utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

redovisningen och tillhörande upplysningar.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovis-

– drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande

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

direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av års-
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redovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revi-

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i

sionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens

om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att

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

det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa

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

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga

att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som

Revisorns ansvar

inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande

eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

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

– utvärderar jag 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.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
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.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad
av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV E NLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

Uttalanden

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

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av sty-

är förenligt med aktiebolagslagen.

relsens och verkställande direktörens förvaltning för High Coast Distillery AB

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

för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

förlust. Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget

revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av

i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande

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

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att

Grund för uttalanden

jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt

som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle

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

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

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

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är

har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de

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

revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund

om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

för mina uttalanden.

har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande

Sundsvall den 22 mars 2021

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.
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
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