AB Brygghuset FINN
Org. nr 556866-5425

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen och verkställande direktören för AB Brygghuset FINN får härmed
avge årsredovisning fär räkenskapsåret 2015-01 -01--2015-12-31.
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Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden
Bolaget ägs av 236 delägare varar huvuddelen äger en mindre andel av aktierna medan de
fyra grundande parterna gemensamt äger en majoritet av bolaget.

Information om verksamheten
AB Brygghuset Finn brygger och distribuerar öl till kunder inom Sverige och internationellt.
2015 har varit ett fantastiskt är för Brygghuset Finn, vi har tagit vid där vi avslutade 2014 och
arbetat med att driftsätta och vidareutveckla vår produktionskapacitet med vår automatiserade
flaskfyllningsmaskin och fler jästankar. Under året har vi ökar omsättningen med nästan 80 %
jämfört med föregående år och byggt upp en robust verksamhet.
Vi har under året släppt två nya ölsorter: California Lager som en del av vårt ordinarie sortiment
och Winter Special som en del av vår säsongssortiment. Vi har även lyckats nå fler butiker
med våra ölsorter och fick dessutom maximala 10 av 10 butiker för lokalsortimentet med vår
Winter Special. Under fjärde kvartalet lyckades vi även kvalificera oss för Systembolagets
fasta sortiment med vår California Lager som kommer in på butikshyllorna nationellt under
början av 2016.
Vi har även under året inlett ett antal exportsamarbeten till USA, Danmark och Polen.
Under året har vi även kontinuerligt arbetat med att skapa kapacitet i företaget både på
säljsidan och tillverkningssidan sä vi kan tillgodose oss de möjligheterna som uppstår längs
resans gång. Till skillnad från föregående är sä har vi betalat ut löner till alla som arbetar i
företaget under hela året vilket gör att lönekostnaden utgör den största kostnadsökningen
under året. Däremot är vi nu i ett läge där ytterliggare sälj och tillverkningsökningnar kan göras
utan att resultera i ökande personalbehov.
Brygghuset Finn inledde sina dagar som ett studentprojekt som blev större än väntat,
under 2015 har vi växt och ökat vår marknad organiskt. Filosofin har hela tiden varit att
tillämpa ett lean -tankesätt där vi ser till att satsa där det ger som mest tillbaka. Vi kommer
fortsätta utveckla företaget framåt och bygga på våra styrkor.~
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Resultat och ställning

Nettoomsättning i tkr
Resultat efter finansiella poster i tkr
Balansomslutning i tkr
Soliditet

r

Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastning på eget kapital

2015

2014

2013

2012

3 334

1 841

55

0

-26

92

-444

-125

4 306

2732

577

158

70.7%

53.3%

23.3%

16.5%

0.7%

6.6%

neg

neg

neg

6.3%

neg

neg

5

4

0

0

Medelantalet anställda

Förslag till vinstdisposion
Till årsstämmans förfogande står följande resultat:
Balanserat resultat
överkursfond
Arets resultat
Summa

1 341 176
1 598 001
-25 882

2 913 295

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande;
Balanseras i ny räkning
Summa

2 913 295

2913295 y

AB Brygghuset FINN

4(10)

Org. nr 556866-5425
Resultaträkning

Not
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immatriella
anläggningstillgångar

2015-01-01
2015-12-31

3 333 955
41 446
148 132
3 523 533

2014-01-01
2014-12-31

1 840
111
56
2 009

676
661
799
136

-1428072
-805 121
-1 065 333

-767 018
-610 170
-421 614

-199 810

-79 327

25197

131 007

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader

7
-51 087

312
-39 512
-39 200

Resultat efter finansiella poster

-25 883

91 807

Årets resultat

-25 883

91 807~

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar:
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Balansräkning
Not

2015-12-31

2014-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

2

125 857

109 800

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

3

1 533 865

1 365 029

1 659 722

1 474 829

392 096
101 327
103 088
596 511

178 257
10 008
151 285
339 550

620 915
7 657
67 986
696 558

349 764
132 027
39 670
521 461

Kassa och bank

1353500

395 751

Summa omsättningstillgångar

2 646 569

1 256 762

4 306 291

2 731 591

Tillgångar

r

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdigvaror och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

~
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Balansräkning, forts
Not

Eget kapital och skulder
Eget kapital

2014-12-31

115 000
17 000
132 000

100 000
15 000
115 000

6

Bundet eget kapital
Aktiekapital 11 500 (10 000) aktier
Pågående nyemission 1 700 (1 500) aktier

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Överkursfond
Arets resultat

176
001
882
295

64 464
1 184 905
91 807
1 341 176

3 045 295

1 456 176

269 000
177 468
446 468

535 500
205 536
741 036

45 708
120 000
168 615
404 446

0
84 000
119 311
284 390

75 759
814 528

130 678
534 379

4 306 291

2 731 591

355 000
10 000
172 541
537 541

355 000
135 000
184 500
674 500

1 341
1 598
-25
2 913

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

2015-12-31

5

Övriga långfristiga skulder kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

4

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar
Spärrade bankmedel
Ägareförbehåll

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga v
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har för andra gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper
Balanserade utgifter
Bolaget har för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar valt att tillämpa aktiveringsmodellen. Aktiverade balanserade utgifter avser framtagandet av nya ölsorter. I enlighet med de
redovisningsmässiga krav som ställs på internt upparbetade immateriella tillgångar har endast
utgifter i ölsorternas utvecklingsfas inkluderats.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod, nyttjandeperioden
omprövas varje bokslutsdag då även eventuellt nedskrivningsbehov prövas.
Följande nyttjade perioder tillämpas
Balanserade utgifter
5 år
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Varulager bestående av råvaror och förnödenheter har värderats, med tillämpning av förstin först-ut prinicpen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet per
balansdagen.
Varor under tillverkning
Varor under tillverkning har värderats baserat på försäljningspriset till Systembolaget frånräknat
alkoholskatt, direkt material relaterat till färdigställandet och arbetstid kopplat till färdigställandet
som diskonterats med föregående års vinstmarginal. Detta för att ta hänsyn till indirekta kostnader
relaterat till tillverkningen.

Färdiga varor
Färdiga varor har värderats efter försäljningspriset till Systembolaget frånräknat alkoholskatt
och diskonterat med föregående års vinstmarginal. I de fall varor inte varit funnits till försäljning på
Systembolaget har det lägsta priset de sålts för använts frånräknat alkoholskatten och
diskonterat med föregående års vinstmarginal.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget
annat anges nedan.
lntäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget
redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida
medel direkt vid leverans.
Avdrag görs för lämnade rabatter.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda
nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjande perioden omprövas varje bokslutsdag .
Följande nyttjande perioder tillämpas.
Maskiner och andra tekniska anläggningar

10 år

Leasingavtal
Bolaget redovisar leasade anläggningstillgångar så som finansiella leasingavtal. Bokfört värde för
leasade anläggningstillgångar uppgår till 172.542 kr. Bolagets verksamhet är beroende av dessa
tillgångar. Avtalet löper över 3 år, där 17 månader kvarstår.

Nycke/ta/sdefinitioner
Justerat eget kapital

Eget kapital plus 78% av obeskattade reserver.

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minus icke räntebärande
skulder inkl. 22% av obeskattade reserver(latent skatt)

Soliditet

Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella intäkter i förhållande till sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella intäkter i förhållande till justerat
eget kapital. V
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Noter

Personalkostnader

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

5
0

4
0

364 000
444 425

210 000
90 387

0
248 489

0
94 381

1056914

394 768

Ingående aktivering
Arets aktivering
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

111 661
41 446
153 107

0
111 661
111 661

Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 861
-25 389
-27 250

0
-1 861
-1 861

Utgående planenligt restvärde

125 857

109 800

1 482 828
343 272
1 826 100

371 738
1 111 090
1 482 828

-117 799
-174436
-292 235

-40 333
-77 466
-117 799

Not 1

Medeltalet anställda
Män
Kvinnor
Löner och andra ersättningar
Styrelsen
Övriga
Pensionskostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader:

Not 2

Not 3

Balanserade utgifter

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde
Arets inköp
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Arets avskrivning
Utgående ackumulerad avskrivning
Utgående planenligt restvärde

1 533 865

1365029 i('
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Checkräkningskredit

2015-12-31

2014-12-31

Checkräkningskredit

300 000

300 000

Utnyttjad checkkredit

45 708

0

Not4

Not5

Långfristiga skulder

Ingen del av bolagets långfristiga skulder förfaller till betalning senare
än 5 år från balansdagen

Not6

Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Pågående
nyemission

Överkursfond

Balanserat
resultat

100 000
15 000

15 000
-15 000

1 184 905

156 271

-1 184 905
1 598 001

1 184 905

17 000

17 000

1598001

Belopp vid årets ingång
Registrerad nyemission
Disposition enligt årsstämma
Beslutad nyemission
Arets resultat

-25 882

115 000
Villkorliga aktieägartillskott föreligger med 388 980kr
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Min revisionsberättelse har avgivits

.

1315294

1i;AKER TlLLY
HE LSINGBORG
A partner firm of Saker Tilly Sverige, an independent member of Saker Tilly lnternational

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i AB Brygghuset Finn
Org.nr. 556866-5425
Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AB Brygghuset Finn för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

(

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedörnning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Brygghuset Finns finansiella ställning per den 31
december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. y
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för AB
Brygghuset Finn för år 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,
och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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