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BOX DESTILLERI AB
• Box Destilleri togs i bruk under december
2010.
• Destilleriet är inrymt i ett hundra år gammalt
kraftverk i Bjärtrå vid Ångermanälvens strand.
• Bolaget har idag motsvarande 16 helårsanställda.
• Produktionsanläggningen är dimensionerad för att vid ett skift, fem dagar i veckan,
producera cirka 120 000 liter ren alkohol per
år – motsvarande cirka 190000 liter fatstyrka.
• Anläggningen har inga ﬂaskhalsar utan kan
med endast smärre tilläggsinvesteringar
producera i ﬂerskift.
• Bolaget äger 16,7 hektar mark i anslutning till
destilleriet och har därför goda möjligheter
att expandera med bland annat lager och
besöksverksamhet på platsen.
• Från och med sommaren 2016 har bolaget
ett fullt utvecklat besökscentrum.

VD HAR ORDET
Vi kommer allt närmare ett etablerat whiskydestilleri för varje år.Vi lägger
nu grunden för Box som whiskymärke på den globala marknaden, en
stor utmaning, det vet vi om, men efterfrågan från den globala marknaden har kommit något tidigare än våra långtidsplaner. Det har inneburit
och innebär naturligtvis stora utmaningar men även stora möjligheter.
Årets första sex månader har med denna anledning varit mycket
händelserika.
Vi har lanserat ett antal produkter i samlingsboxen Early Days Collection,
Share Holder och den första i serien Box 2nd Step 01 på Systembolaget.
Vår försäljning globalt är ännu begränsad, försäljningskanaler är under
uppbyggnad men Box produkter har lanserats i Australien, Danmark,
Frankrike och Tyskland. I Tyskland är det framförallt inom gränshandeln
våra produkter sålts.
Under våren har investeringar gjorts i besökscentret där köket byggts
om för att svara upp mot det ökade besöksantalet på destilleriet. Det
utbyggda köket har gett oss positiva effekter både arbetsmässigt och
ekonomiskt. Antalet besökare under sommaren har överstigit våra
förväntningar.
Projektering för utbyggnad av vår befintliga buteljeringsanläggning
och ett varm- och ett kallförråd har påbörjats och kommer att färdigställas under hösten 2016.

Vår fatförsäljning av 39,25 Box Ankare följer i stort sett budget. Försäljningen av Ankare är viktig för framförallt kassaflödet.
Resultat och omsättning följer vår budget där vi liksom tidigare
år räknar med en högre försäljning under andra halvåret av både fat
och flaskor.
Internationaliseringen är en stor utmaning. Under hösten lanserar vi
vår standardprodukt Dálvee på 70 cl-flaska. Detta innebär att vi tidigare
lagt marknadsinvesteringar då vår standardprodukt Dálvee lanseras både
i Sverige och internationellt.
Det engagemang och den positivism som finns hos alla anställda och
bolagets styrelse är en framgångsfaktor för utvecklingen av bolaget Box
Destilleri AB. Jag ser med tillförsikt fram emot en höst fylld av stor
arbetsglädje och nya utmaningar.
Bjärtrå i augusti 2016

thomas larsson
Verkställande direktör

EKONOMISKA RAPPORTER
RESULTATRÄKNING

FÖRSTA HALVÅRET

2016

2016

2015

12 536
3 618

tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

47 586
52 324

44 036
45 160

15 947

16 154

summa tillgångar

99 910

89 195

-5 152
-971
-5 979
-4 657

-4 818
-875
-6 007
-4 150

eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

23 245
264
66 790
9 611

22 009
153
56 364
10 670

summa eget kapital och skulder

99 910

89 195

-1 141

-1 048

-17 900

-16 898

-1 953

-744

rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning1
Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor

12 824
3 123

summa
rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
summa
rörelseresultat

2015

0
-583

0
-670

summa

-583

-670

-2 536

-1 414

1) Box Whiskyfestival arrangerades i juli 2016 mot juni 2015.

FÖRSTA HALVÅRET

Denna rapport har inte varit föremål
för granskning av bolagets revisor.
Bjärtrå 2016-08-29
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Räntekostnader
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