box destilleri ab
DEL Å RSR A P P ORT JA NUA RI – JUNI 2 011

2011 I K OR T HE T

PRODUK TION

FAT FÖRSÄL JNING

BESÖK A RE

INV ES TERINGA R

NYEMISSION

Produktionen av både rökigt och
orökigt destillat löper som planerat
och vi räknar med att nå volymmålet för året. Vi är också mycket
glada över alla de positiva omdömen
om vår produkt som vi har fått.
Till exempel skrev Sveriges kanske
främsta leverantör av högklassiga
spritdrycker så här om box:

box säljer nydestillat på fat till
privatpersoner och företag. Att äga
ett sådant box Ankare på 39,25 liter
är en mycket uppskattad whiskyupplevelse. Bolaget beslutade under
senvåren att fokusera ännu hårdare
på den viktiga fatförsäljningen.
Det har gett resultat och under
perioden maj-juli såldes nästan
dubbelt så många fat som under
den föregående tremånadersperioden. Nu ligger mer än 300 kundägda Ankare i vårt lager.

Besöksverksamheten har tagit fart
under våren och sommaren med
både speciella arrangemang vid
box och regelbundna visningar för
besökare.
Till box Whiskyfestival i juli kom
700 besökare, vilket är mer än
dubbelt så många som förra året.
Totalt har vi haft ungefär 1 500
besökare på box.

Under 2011 har vi fortsatt att utveckla destilleriet vid box för att
göra produktionen så effektiv som
möjligt och för att skapa förutsättningar för besöksverksamhet.
Inga av de arbeten som har
utförts under 2011 har dock inneburit några avbrott i produktionen.
Under andra halvåret kommer
vi att bygga vårt andra lagerhus vid
box för mognadslagring av vår
whisky.

Under april och maj genomförde
bolaget en nyemission på 8,7 miljoner kronor. Emissionen fulltecknades och antalet aktieägare ökade
till ungefär 700 stycken.

»Mycket lovande... slår den mesta
råsprit jag provat i Skottland. Grattis
till en bra och mycket lovande start!«

BO X A F F Ä RSIDÉ
VAD BE T YDER DE T TA?

Att, med ådalen som bas,
ge whiskyälskare

M A LT W H I S K Y U P P L E V E L S E R
av yppersta kvalitet.

ådalen som bas
Vi kan ﬁnnas på fler platser men
Ådalen är vårt hem och ursprung.
whiskyälsk are
För den som gillar whisky, inte
för den som bara vill blanda en
grogg på vilken sprit som helst.
upplevelser
Det vi erbjuder är större än enbart
det man häller upp i glaset.
y ppersta kvalitet
Mer än bara hög kvalitet.

Den långsiktiga målsättningen
är att bygga ett gediget svenskt
varumärke för maltwhisky,
förknippat med öppenhet och
lyhörd dialog och med en
produktkvalitet som kan mäta
sig med de främsta i världen.

BOX K UNDER

BOX VA RUM Ä RK E

BOX ERBJUDANDE

import av single cask whisky

box Whisky vänder sig till dem

Vårt arbete med att vidareutveckla vår verksamhet och vårt varumärke styrs av den varumärkesplattform som skapats under 2010.
Den behandlar det mesta från
grundläggande värderingar för
varumärket till vår visuella identitet.
Vi positionerar box Whisky
som svensk högkvalitetswhisky
från ett företag som bygger kundrelationer baserade på öppenhet
och dialog. Prissättningen följer
vår inriktning mot yppersta kvalitet på unika produkter och upplevelser.
Tilliten till oss som auktoritet
på vår marknad påverkas i första
hand av kvaliteten på den whisky
vi tillverkar. Där kompromissar
vi aldrig. Trovärdighet handlar i
övrigt mycket om långsiktighet
och hederlighet. Vi är långsiktiga när vi utvecklar vår whisky.
Lika långsiktiga vill vi vara när
vi utvecklar våra relationer till
kunder och ägare.

Whiskytillverkning kräver tålamod. Det nya destillatet måste
mogna i lugn och ro på ekfat
i minst tre år innan det ens får
säljas under benämningen whisky.
Detta gör att det kommer att
dröja till 2014 innan vi har buteljerad, egentillverkad whisky från
box Destilleri att erbjuda våra
kunder. Även om det kan bli
aktuellt med begränsade buteljeringar av destillat yngre än tre år
för försäljning på Systembolaget
kommer vårt erbjudande under
de närmaste åren framför allt att
bygga på tre andra områden.

Sedan flera år tillbaka marknadsför box också ett sortiment av
importerad maltwhisky under
namnet box Whisky. För att sprida
vårt varumärke men också för att
visa på de många olika smakriktningarna för maltwhisky har vi
letat upp enskilda fat med unik
karaktär.
Varje produkt finns endast i
en mycket begränsad kvantitet som
säljs på utvalda restauranger och
genom Systembolagets beställningssortiment. Även om box
fokus nu kommer att ligga på den
egenproducerade whiskyn är avsikten att behålla och vidareutveckla sortimentet av importwhisky.

som har ett speciﬁkt intresse för
just whisky. Dessa entusiaster har
ofta stor kunskap om whisky, ett
intresse för att lära sig mer och en
stor efterfrågan på olika typer av
whiskyupplevelser.
De dricker företrädesvis maltwhisky och är ofta beredda att
lägga mycket pengar på sitt intresse. Antalet whiskyentusiaster
växer snabbt.
De svenska whiskyklubbarna
organiserar över 10 000 av dessa
entusiaster. Whiskyklubbarna är
kärnan i box Whiskys primära
målgrupp. Där hittar vi initialt
våra allra viktigaste kunder.
I nästa steg når vi även whiskyälskare som inte är organiserade i
klubbar. box planerar också att
genomföra riktade säljaktiviteter mot grupper där man hittar
många whiskyintresserade med
pengar att spendera på sitt intresse.
Det kan exempelvis röra sig om
golf klubbar, segelklubbar och
vinklubbar. Det kan också röra
sig om att rikta erbjudanden om
provningar och försäljning direkt
mot företag.

försäljning av fat
Försäljning av nydestillat på fat är,
på den svenska marknaden, redan
ett etablerat sätt att sälja whisky.
Detta är därför en naturlig och
viktig metod att tidigt nå ut till
marknaden med box Whisky.
Redan under hösten 2010 gick vi
ut med box allra första erbjudande om fatköp. Vi säljer fatet, fyller
det med nydestillerad whisky och
reserverar fatets innehåll för dess
ägare. Som fatägare följer man
sedan hur fatets innehåll mognar
till en karaktärsfull maltwhisky.

upplevelser
Redan i vår affärsidé slår vi fast att
vår verksamhet baseras inte bara på
det man häller upp i sitt glas utan
även på de upplevelser man kan
bygga runt intresset för och konsumtionen av whiskyn. Destilleriets läge, fantastiskt naturskönt,
på en plats som är både industrioch kulturhistoriskt intressant och
dessutom i en byggnad som i sig
är ett stycke svensk industrihistoria, ger oss en utomordentlig
utgångspunkt för att skapa en
verksamhet byggd på upplevelser.

Även om box Destilleri är vår bas
är det nödvändigt att också nå ut
till whiskyintresserade över hela
Sverige genom att möta dem i
närheten av där de bor. Det gör
vi på mässor men vi kommer också att utveckla andra upplevelser
där vi kommer till våra kunder.
PÅ L ÄNGRE SIK T

På längre sikt planerar vi en fortsatt vidareutveckling av våra faterbjudanden. Samtidigt kommer
försäljningen av buteljerad whisky
att öka i betydelse och med tiden
bli större än fatförsäljningen.
Vi planerar redan nu både
produktionen och lagringen på
box Destilleri med tanke på att
kunna erbjuda våra kunder buteljerad whisky av så hög kvalitet
som möjligt under de närmaste tio
åren, och självklart även därefter.
Produktionskapaciteten gör att vi
varken behöver eller bör begränsa
spridningen av box Whisky till
endast den svenska marknaden.
Åtminstone under de fem till sex
första åren ser vi emellertid Sverige
som den ojämförligt viktigaste
marknaden för box Whisky. De
närmaste åren ska vi därför ägna
tid åt att förbereda försäljningen
utanför Sverige för att därefter
vara redo för en internationell
expansion.

EK ONOMISK A R A PPOR T ER
RESULTAT R Ä KNING

BAL ANSR Ä KNING

rör elsens i ntä kter m m
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor
Aktiverat arbete för egen räkning

1 257 484
3 200 422
563 167

ti llgå nga r
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

19 861 187
5 101 694

sum m a ti llgå nga r

24 962 881

sum m a

5 021 073
eget k a pita l och sku lder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

11 126 153
10 934 439
2 902 289

sum m a eget k a pita l och sku lder

24 962 881

rör elsens kostna der
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-717 766
-708 747
-2 600 537
-1 931 203
-716 797

sum m a

-6 675 050

rör elser esu ltat

-1 653 977

Bjärtrå 2011 09 05

r esu ltat f r å n f ina nsi ella in v ester inga r
Ränteintäkter
Räntekostnader

447
-316 212

sum m a

-315 765

per iodens r esu ltat

Denna rapport har inte varit föremål
för granskning av bolagets revisor.

-1 969 742

thom as la rsson
Verkställande direktör

