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Box fortsätter att leverera positiva resultat

FÖRSÄLJNINGEN UPP 58%, RESULTATET
UPP ÖVER 600%
VD THOMAS LARSSON
Årets resultat (2,4 MSEK) är mer än
sex gånger bättre än fjolårets som
du beskrev som ett rekordresultat,
hur kommer det sig?
Framförallt är det en bekräftelse på
att det vi trodde på från början och
det vi har kämpat för i över tio år har
visat sig stämma. Våra förhoppningar
har till och med överträffats. Vi har
ökat vår flaskförsäljning väldigt
mycket, detta trots att vi ännu bara är
i början av vår internationalisering.
Resultatet bärs också upp av att fler
och fler buteljerar sina privata fat. Jag
är naturligtvis mycket tillfreds med att
kunna förelägga årsstämman ett så
starkt bokslut. Det är mycket
glädjande att se marknadens gensvar i
allt från vad man tycker om våra
produkter, till benägenheten att köpa
dem och hur aktiekursen fortsatt att
utvecklas positivt.
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2017 blev ett på alla sätt ett framgångsrikt år för Box. Offensivt satta mål
uppnåddes och överträffades i många
fall. Nettoomsättningen steg till 46,8
MSEK (35,3) en ökning med 32 %.
Intäktsökningen drivs till största del av
försäljningen av egna buteljerade produkter. Försäljningen av flaskor har ökat
med 58 % under året. Totalt såldes 61
763 flaskor med Box Single Malt Whisky.
Huvuddelen av försäljningen, 68 % sker

via Systembolaget. Här har den framgångsrika lanseringen av Box Dálvve The
Signature Malt varit en nyckelfaktor. Sedan
mars 2017 ingår den i Systembolagets
ordinarie sortiment och var med en
försäljning om 29 477 flaskor den tredje
bäst säljande singelmalten i prisläget
450–550 kr.
Exportförsäljningen fortsätter att
öka. Under 2017 såldes 12 947 flaskor
utanför Sverige vilket motsvarar 21 % av
den totala försäljningen. Prioriterade
marknader är i första hand UK, Frankrike, Taiwan och Tyskland men Box har
under året även introducerats i Japan och
Hong Kong med lovande resultat.
Försäljningen av egna produkter utgör i

år 43 % av vår nettointäkt exklusive
alkoholskatt.
Fatförsäljningen har etablerats på en
stabil och positiv nivå. Via ett intensivt
mäss- och provningsarbete har 927 Box
Ankare sålts varav 274 är refills.
Fatförsäljningen börjar också starkt bidra
till bolagets resultat genom en allt högre
andel fatägare som nu buteljerar sina fat.
Det här ger positiva resultateffekter enligt
den affärsmodell som vår fatförsäljning
bygger på. 2017 buteljerades 42 494
efterlängtade flaskor från Box Ankare.
Buteljeringstakten bedöms fortsätta att
öka de kommande två åren.
Fatförsäljning och därtill länkade
aktiviteter stod för 43 % av nettointäkten
exklusive alkoholskatt.
Box Destilleri har på kort tid
etablerat sig som ett starkt besöksmål i
Höga Kusten-området. Fler än 10 000
personer besökte Box 2017. Under året
färdigställdes en utbyggnad av Box
Visitor Center med konferenslokaler av
hög klass. Omsättningen för Visitor
Center steg med 34 % till 5,2 MSEK och
verksamheten utgjorde 14 % av nettoomsättningen.
Produktionen har under året gått för
fullt och levererat enligt målen. 105 125
liter (LPA) kom ut ur våra två pannor.
Omräknat till fatstyrka 60 % motsvarar
det 175 210 liter. 2 500 fat fylldes under
året och i våra lagerhus fanns 9 279 fat
vid årets slut. Den nya automatiserade
buteljeringsanläggningen togs i bruk i
december med en kapacitet på 2 000
flaskor i timmen. Totalt buteljerades 90
439 flaskor 2017.
Resultatet för 2017 EBIT blev 3,21
MSEK och efter skatt 2,42 MSEK vilket
är en resultatförbättring på över 600 %.

