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Sammanfattning fjärde kvartalet 2021 (Jämfört med fjärde kvartalet 2020)

 Koncernens nettoomsättning uppgick till 445,8 Mkr (307,4 Mkr).

 Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 60,0 Mkr (-17,3 Mkr).

 Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,58 kr (-1,46 kr).

 Succélansering av Mixed Fruit Tropical.

Sammanfattning verksamhetsåret 2021 (Jämfört med verksamhetsåret 2020)

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 908,7 Mkr (1 927,8 Mkr).

• Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 368,1 Mkr (314,4 Mkr).

• Koncernens resultat per aktie uppgick till 10,57 kr (7,95 kr).

• Styrelsen föreslår en utdelning på 7,25 kr per aktie (6,75 kr).

Verksamhet
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat
Fakturering
Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 908,7 Mkr (1 927,8 Mkr).

Resultatet
Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 292,4 Mkr (227,9 Mkr).

Koncernförhållande
Kopparbergs har följande helägda dotterbolag:
Zeunerts i Norrland AB, Sollefteå 
Kopparbergs España SL
Kopparberg USA INC
Ipswich93 AB
Sidras Kopparberg SA
Oy Kopparbergs Finland 
Cider of Sweden South Africa
Kopparberg Australia 

Följande delägda dotterbolag:
I Cider of Sweden uppgår ägarandelen till 57,8 %.

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick för perioden till 32,5 Mkr (10,7 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar 8,8 Mkr (2,1 Mkr)
Materiella anläggningstillgångar 28,7 Mkr (8,8 Mkr)
Finansiella anläggningstillgångar -5,0 Mkr (-0,2 Mkr)

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.



Miljöpåverkan
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljö-
balken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsak-
ligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk 
syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ställda panter har ökat med 0,6 Mkr avseende tillgångar 
belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 
2020-12-31.
Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår  
per 2021-12-31 till 269,4 Mkr (172,3 Mkr).

Årsstämma
Årsstämman kommer att avhållas tisdagen den 17/5 2022 
kl.13.30 i Kopparberg. 
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 25/4 
2022 på hemsidan www.kopparbergs.se.
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 7,25 kr 
per aktie. 

Kommande rapporteringstillfällen 
Kvartal 1      17 maj 2022
Kvartal 2      17 augusti 2022
Kvartal 3      23 november 2022
Kvartal 4      22 februari 2023
Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida: 
www.kopparbergs.se. 



Under det fjärde kvartalet 2021 uppgick koncernens nettoomsätt-
ning till 445,8 Mkr (307,4 Mkr).

Under verksamhetsåret 2021 uppgick koncernens nettoomsätt-
ning till 1 908,7 Mkr (1 927,8 Mkr). 

Årets resultat är ett av de bästa någon-
sin, med ett starkt fjärde kvartal. En 
bidragande orsak är att vi långsiktigt 
har fortsatt fokusera på våra cider- och 
spritprodukter under vårt starka varu-
märke Kopparberg.

På den brittiska marknaden, inom 
cidersegmentet, har vi genomfört 
en mycket lyckad lansering av vår 
Mixed Fruit Tropical. Lanseringen 
blev den största och mest fram-
gångsrika inom cidersegmentet 
på hela den brittiska cidermark-
naden under året.

På den brittiska marknaden 
ökade vår marknadsandel inom 
Fruit Cider (smaksatt cider) un-
der året till 44 % (41%). Vi har 
här även ökat vår försäljning av 
alkoholfri cider och den står nu 
för 8 % av vår totala cidervolym. 
Vår alkoholfria cider är den mest 
sålda alkoholfria cidern på den 
brittiska marknaden och den 3:e 
mest sålda inom kategorin alko-
holfria drycker.

Inom spritsegmentet har vi sedan tidigare lanserat gin, med Pink Gin 
i täten, samt Kopparberg rom. Under året har vi kompletterat seg-
mentet med Kopparberg Vodka i flera olika smaker. Utvecklingen 
av detta segment kommer att fortsätta och nyckeln till dess fram-
gång är att vi använder samma grundsmaker i spritprodukterna 
som i våra mest populära cidersmaker. 

Övriga exportländer går enligt plan och visar att Kopparbergs 
varumärke stärks alltmer över världen. Självfallet har vissa av våra 
turistmarknader så som Spanien, Cypern och Grekland varit hårt 
drabbade av Covid-19-pandemin, men dessa hoppas vi snart vara 
tillbaka till det normala.

På den svenska marknaden innehar vi, på Systembolaget, såväl 
första som andra plats inom cidersegmentet med Kopparbergs 
Päroncider och Äpplecider. Inom ölsegmentet ligger Sofiero Original 
på en 6:e plats. Försäljningen av våra övriga öl- och cidersorter går 
enligt plan.

För att förbättra och effektivisera vår framtida produktion har vi 
tagit beslutet att köpa in en ny burklinje till en kostnad på 50 Mkr. 
Den beräknas vara i drift under det andra halvåret 2022.

Vår pubkedja John Scott’s, som är viktig för vår marknadsföring, 
har precis som övriga restaurangbranschen drabbats av corona-
pandemin men återhämtade sig positivt i slutet av året och det ser 
bra ut inför framtiden.

Sedan vi startade bryggeriet 1994 har kapitalet succesivt stärkts 
och för första gången passerade nu vårt eget kapital 1 miljard, och 
uppgick till 1 019,4 Mkr. 

Med den starka finansiella ställningen, det goda resultatet samt en 
tro på fortsatt positiv utveckling för koncernen föreslår styrelsen en 
höjd utdelning till 7,25 kr (6,75 kr) per aktie.

Resultatet före avskrivningar för verksamhetsåret 2021 uppgick  
till 368,1 Mkr (314,4 Mkr). 

Det fjärde kvartalet 2021 uppvisade ett resultat på 60,0 Mkr (-17,3 Mkr).

Kopparberg 23 februari 2022

Peter Bronsman
Verkställande direktör

VD:s kommentar





Kopparbergs Bryggeri AB (publ), Org.nr 556479-8493

Resultaträkningar (Mkr) KONCERNEN

 4:E KVARTALET, OKT-DEC HELÅR

 2021 2020 2021 2020
Nettoomsättning inkl. dryckesskatt 703,0 539,2 3 107,6 3 158,7
Dryckesskatt -257,2 -231,8 -1 198,9 -1 230,9

Nettoomsättning 445,8 307,4 1 908,7 1 927,8

Rörelsens kostnader    
Råvaror och handelsvaror -202,1 -153,9 -842,0 -888,0
Övriga externa kostnader -115,8 -107,9 -448,5 -478,3
Personalkostnader -67,9 -62,9 -250,1 -247,1

Resultat före avskrivningar 60,0 -17,3 368,1 314,4
    
Avskrivningar -18,0 -17,9 -71,2 -72,5

Rörelseresultat 42,0 -35,2 296,9 241,9
    
Finansiella intäkter och  
kostnader inkl. valutakursdifferenser  -0,9 -8,4 -4,5 -14,0

Resultat efter finansiella poster 41,1 -43,6 292,4 227,9
    
Skatt på periodens resultat -7,1 13,2 -64,0 -49,2
Minoritetsandelar -1,5 0,4 -10,6 -14,9

Periodens resultat 32,5 -30,0 217,8 163,8
    
Resultat per aktie (Kr) 1,58 -1,46 10,57 7,95
Några utspädningseffekter per aktie finns inte.

Balansräkningar (Mkr) KONCERNEN

 211231 201231

TILLGÅNGAR  
  
Immateriella anläggningstillgångar 41,4 44,6
Materiella anläggningstillgångar 434,5 461,1
Finansiella anläggningstillgångar 59,9 64,8

Summa anläggningstillgångar 535,8 570,5
  
Varulager  371,1 373,3
Kortfristiga fordringar 584,6 528,8
Kassa och bank 386,2 433,2

Summa omsättningstillgångar 1 341,9 1 335,3

SUMMA TILLGÅNGAR 1 877,7 1 905,8
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital 74,9 74,9
Annat eget kapital inklusive årets resultat 880,4 790,9

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 955,3 865,8
Minoritetsintressen 64,1 65,1

Summa eget kapital 1 019,4 930,9
  
Avsättningar 30,8 33,0
  
Långfristiga skulder 7,7 14,5
Kortfristiga skulder 819,8 927,4

Summa skulder 858,3 974,9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 877,7 1 905,8



Kopparbergs Bryggeri AB (publ), Org.nr 556479-8493

Resultaträkningar (Mkr) MODERBOLAGET   

 4:E KVARTALET, OKT-DEC HELÅR

 2021 2020 2021 2020
Nettoomsättning inkl. dryckesskatt 398,2 322,4 1 828,0 1 854,2
Dryckesskatt -85,1 -83,8 -356,4 -362,0

Nettoomsättning 313,1 238,6 1 471,6 1 492,2

Rörelsens kostnader    
Råvaror och handelsvaror -157,6 -145,4 -748,2 -811,9
Övriga externa kostnader -67,1 -82,7 -241,5 -285,5
Personalkostnader -43,1 -42,7 -149,3 -149,5

Resultat före avskrivningar 45,3 -32,2 332,6 245,3
    
Avskrivningar -11,3 -11,4 -44,7 -45,5

Rörelseresultat 34,0 -43,6 287,9 199,8
    
Finansiella intäkter och kostnader  
inkl. valutakursdifferenser  -0,3 -4,1 18,0 12,1

Resultat efter finansiella poster 33,7 -47,7 305,9 211,9
    
Skatt på periodens resultat -7,3 10,1 -59,4 -41,6

Periodens resultat 26,4 -37,6 246,5 170,3
    
Resultat per aktie (Kr) 1,28 -1,82 11,96 8,26
Några utspädningseffekter per aktie finns inte.

Balansräkningar (Mkr) MODERBOLAGET 

 211231 201231

TILLGÅNGAR  
  
Immateriella anläggningstillgångar 3,1 2,3
Materiella anläggningstillgångar 352,5 370,2
Finansiella anläggningstillgångar 136,5 144,9

Summa anläggningstillgångar 492,1 517,4
  
Varulager  138,8 158,2
Kortfristiga fordringar 352,6 378,3
Kassa och bank 359,1 402,3

Summa omsättningstillgångar 850,5 938,8

SUMMA TILLGÅNGAR 1 342,6 1 456,2
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital 75,1 75,1
Annat eget kapital inklusive årets resultat 723,3 616,0

Summa eget kapital 798,4 691,1
  
Obeskattade reserver 171,1 171,1
  
Långfristiga skulder 5,5 11,9
Kortfristiga skulder 367,6 582,1

Summa skulder 544,2 765,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 342,6 1 456,2



Kopparbergs Bryggeri AB (publ), Org.nr 556479-8493

 KONCERNEN 

 4:E KVARTALET, OKT-DEC HELÅR 

Kassaflödesanalys i sammandrag (Mkr) 2021 2020 2021 2020
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 218,1 36,2 275,5 306,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -21,4 -1,1 -32,5 -10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 -6,8 -289,6 6,2
Förändring av likvida medel 196,7 28,3 -46,6 302,4
 
Likvida medel vid periodens början 189,3 407,0 433,2 132,4
Kursdifferenser i likvida medel 0,2 -2,1 -0,4 -1,6
Likvida medel vid periodens slut 386,2 433,2 386,2 433,2

Koncernens nyckeltal och aktiedata   2021 2020
 
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital   30% 25%
Rörelsemarginal före finansiella poster   16% 13%
Rörelsemarginal efter finansiella poster   15% 12%
Soliditet   54% 49%
 
Aktiedata
Eget kapital per aktie   46,35 42,01
Antal aktier (Antal miljoner)   20,609 20,609

Förändring i koncernens eget kapital hänförligt till   HELÅR

moderbolagets aktieägare (Mkr)   2021 2020
 
Ingående eget kapital 1 januari   865,8 835,7
 
Förändring av eget kapital 
Utdelning   -139,1 -134,0
Omräkningsdifferens    5,0 -1,7
Uppskrivningsfond   4,4 2,0
Effekt av förändrad bolagsskatt   1,4 0,0
Periodens resultat   217,8 163,8
 
Belopp vid periodens utgång   955,3 865,8



Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport upprättad i  
enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

Kopparbergs Bryggeri (publ)
Organisationsnummer 556479-8493

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) per 31 december 2021 och den 
tolvmånadersperiod som slutar med detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad 
på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning 
av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand 
till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning 
gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en 
uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Örebro den 23 februari 2022

Grant Thornton Sweden AB

Claes-Göran Rapp
Auktoriserad revisor
 


