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VD H AR ORDE T
år et som satte
box på w hisk y k artan

festival i somras lockade 800 personer till destilleriet.
Att vi syns mycket och medverkar i olika publika
sammanhang är mycket viktigt när vi bygger vårt
varumärke box Whisky.
Kännedomen om box är fortfarande liten, men
den ökar i varje möte med den intresserade publiken
där vi med kunskap, engagemang och passion gör
avtryck som ett av världens mest kompetenta nya
destillerier.
På mässor och provningar har vi erbjudit besökarna att prova småfatslagrat destillat som legat
omkring 100 dagar på små femlitersfat. Den unga
spriten har imponerat på ett fantastiskt sätt liksom
den innovativa kreativitet som destillerichefen visat i
sitt fatarbete. Den unga spriten är bara en vag fingervisning om vad som komma skall, men den ger oss
all anledning att känna stor tillförsikt. Det är få,
om ens någon förunnat, att mötas av ett sådant
mottagande för en så »ofärdig« produkt.
Vi är också glada över att vi under året har kunnat
samla alla funktioner till destilleriet i Bjärtrå. Även
om flera av oss i stor utsträckning jobbar på marknaden så är baslägret, de dagliga mötena och närheten
till produktionen viktiga framgångsfaktorer.
2011 blev det år då box blev en aktör att räkna
med. Själva startsträckan blev nog kortare än vad vi
själva trodde.. De utmaningar vi nu står inför är att
växla in vår kvalitet, vår trovärdighet och vår kompetens i ökad fatförsäljning och i ökad kännedom
om vårt varumärke. Det är en utmaning som fyller
mig med glädje och arbetslust, och inte minst övertygelse om att whiskyn från det gamla kraftverket
kommer att bli något alldeles extra.

När vi den 10 :e december 2010, klockan 18 minuter
över tio, klippte de första dropparna ur det allra första
hjärtat på box kunde vi inte drömma om vilken
resa vi just påbörjat. Vi har egentligen inte mer än
lämnat startrampen ännu, men nu kan vi summera
det första box-året och det ﬁnns mycket som gläder
en vd.
2011 blev året då vi satte box, Ådalen och
Ångermanland på whiskykartan. När vi vågade
visa upp vårt nydestillat visste vi själva att vi hade
lyckats, men vi hade ingen aning om vad andra
skulle tycka. Mottagandet vi ﬁck överträffade alla
våra förväntningar. En lång rad av whiskyvärldens
tunga namn och ledande smakdomare lovprisade
oss. Lovord från Japan, Skottland, Storbritannien
och omdömen från internationella whiskyprofiler
och whiskyskribenter som »den bästa new make jag
har provat« är minst sagt ett kvitto på att det ligger
något stort och väntar på oss i lagerhusen vid älven.
Vi har nu en process och en produktion som
fungerar precis så bra som vi vill att den ska fungera. Vi har också en organisation som funnit sina
former och som med några strategiska rekryteringar
ger oss möjligheter att möta whiskymarknaden utifrån en mycket stark position. Med vårt team med
destillerichef roger melander i spetsen, med den
i branschen mycket välkände hasse nilsson som
marknadschef och med peter gr anåsen som ekonomichef har vi byggt ett brofäste som inget annat
svenskt destilleri kan uppvisa.
Året som gått har präglats av mycket presentationsarbete. Vi har deltagit på alla större whiskymässor,
vi har genomfört mängder med provningar, vi har
haft mycket besök, fatfyllardagar, visningar och vår

thom as l arsson
vd box de st il l er i a b
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BAKGRUND
box Destilleri har fått sitt namn efter platsen vi verkar på. Man kan kanske tycka att det är ett udda
namn för att ligga vid Ångermanälvens strand i
hjärtat av Ådalen. Men det finns en naturlig förklaring som är intimt förknippad med de verksamheter som fick området att blomstra och Sverige att
växa fram som en modern handels- och industrination för snart tvåhundra år sedan.
På platsen där destilleriet ligger idag drevs vid
mitten av 1800-talet en såg som tillverkade lådämnen
för export till England. Företaget som drev sågen
hette därför kort och gott ab box. Sommaren 1890
brann både sågen och brädgården ner. Istället för
att bygga upp den på nytt sålde man marken till
Ådalens Flottningsförening som bildade ab box
Kraftverk.
Världens största sorteringsverk för timmer vid
Sandslån, vår närmaste granne tvärs över viken, behövde kraft. Därför byggdes ett vedeldat ångkraftverk i en röd tegelbyggnad som stod klar 1912. Det
är denna byggnad som idag inrymmer destilleriet.
Tekniken utvecklades dock snabbt och redan 1924
stängdes ångpannan när anläggningen blev utkonkurrerad av vattenkraften. Byggnaden användes därefter som ställverk fram till början av 60-talet.
Den vackra gamla byggnaden fick därefter stå
och förfalla ända fram till början av 1990-talet. Då
räddades den från ett grymt rivningsöde av Mats de
Vahl som tog över huset, rustade upp det och använde det som ateljé och utställningslokal för konst.

Tanken på att tillverka whisky föddes på hösten 2004
när Mats de Vahl och hans bror Per insåg att det
gamla kraftverket skulle vara en fantastisk plats för
ett whiskydestilleri – naturskönt placerat vid älvstranden och med obegränsad tillgång till kallt kylvatten. En tid senare reste bröderna till Skottland
och besökte ett antal destillerier. Vid hemkomsten
övertalade de fyra andra lokala whiskyvänner och
entreprenörer att ansluta och grunda företaget
ådalen Destilleri ab.
Under 2010 genomgick det gamla kraftverket
förvandlingen till destilleri. Ingenting lämnades åt
slumpen. Vi tog hjälp av några av världens mest erfarna whiskyexperter för såväl design som tillverkning av vår produktionsprocess. Vi jämförde våra
idéer med, och tog lärdom från, erkänt duktiga
destillerier. Vi utbildade vår produktionspersonal i
Skottland och till jobbet som destillerichef rekryterade vi roger melander som är en av Sveriges absoluta auktoriteter på whiskyområdet. En ny
ångpanna anslöts och i december 2010 kunde vi
provsmaka de allra första dropparna av det som vi
vet kommer att bli en maltwhisky av världsklass –
box Single Malt Whisky.
Efter ett antal nyemissioner är ägandet idag betydligt mer spritt och bland dagens ägare hittar vi
allt från whiskyintresserade privatpersoner till företag med ett stort engagemang i styrelsearbete och
rörelse. Sedan hösten 2011 handlas aktien på Alternativa aktiemarknaden.
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ÅRET SOM GÅT T
ja nua r i

juli

box Whisky deltog på Viking Line Whisky
Fair och kunde för första gången visa upp
nydestillat som genast fick fantastiska omdömen
från branschfolk. Från och med nu finns box
på whiskykartan som ett destilleri med riktigt
hög kvalitet.

På vår egen whiskyfestival smyger vi för första
gången in vår småfatslagrade maltsprit på några
whiskyprovningar. En tredjedel av provningsdeltagarna röstar fram några månader gammal
box som bästa »whisky« i konkurrens med gammal
skotsk whisky. Endast vår egen nylanserade
30-åriga Caol Ila fick fler röster. Efteråt var det
en rykande åtgång i baren på olika varianter av
vårt småfatslagrade.

februa r i
Destilleriet går för första gången för full
produktion. Några av whiskybranschens stora
personligheter, som får prova nydestillatet, blir
knäsvaga och publicerar lovord med doft- och
smaknoter på Facebook och internetforum.
Vid ett besök på Thorslundkagge hittar
destillerichef roger melander några småfat
av ungersk ek som han tar med hem för att
jämföra med fransk ek. Ett experiment som
skulle visa sig vara mycket värdefullt.

augusti
Oron över att vi eventuellt skulle ha svårt att hålla nere
temperaturen i jäsrummet skingras efter en riktigt varm
sommar med bibehållen hög kvalitet på mäsken.
september
Handeln med box aktie börjar på
Alternativa Aktie-marknaden.

mars

ok tober

På årsstämman byter företaget namn från
ådalen Destilleri ab till box Destilleri ab.

Under Stockholm Beer and Whisky Festival i Nacka
når vi ut på bred internationell nivå och whiskyexperter från bland annat Storbritannien, Tyskland
och Japan fick omvärdera sin syn på svensk whisky.
Vi breddar kompetensen i produktionen då leif
skoglund börjar sin anställning vid destilleriet.

a pr il
Vårt orökta recept träffade rätt förvånansvärt
tidigt, och i april blev vi också riktigt nöjda med
det rökta receptet efter att ha laborerat med både
råvaror och parametrar i produktionen. Vi deltar
på Wexio Whiskyfestival och får mycket gott
gensvar för våra småfatslagrade fatexperiment.

nov ember
box får årets företagarpris av Almi Mitt med motiveringen: »box Destilleri ab, box Whisky, har på relativt
kort tid etablerat sig i en bransch med tuff konkurrens
med sin produkt som får högsta omdömen av experterna i branschen. Företaget tar även aktivt ansvar för
att genom sin verksamhet bidra till ökad turism.«

m aj
box har sin första fatfyllardag och kön till
tapphuset är lång med nyblivna fatägare som
ska fylla sina Ankare.

december
Vid årets slut kunde vi konstatera att
produktionen med marginal nådde målen för
både volym och framförallt kvalitet.
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AFFÄRSIDÉ
Att, med ådalen som bas,
ge whiskyälskare

av yppersta kvalitet
å da len som bas
Vi kan ﬁnnas på ﬂer platser men Ådalen är vårt hem och ursprung.

w hisk yä lsk ar e
För den som gillar whisky, inte för den som bara vill
blanda en grogg på vilken sprit som helst.

upplev elser
Det vi erbjuder är större än enbart det man häller upp i glaset.

yppersta k va litet
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.
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MARK NAD
Att svenskarnas intresse för maltwhisky är stort och
ökande är idag allmänt känt. Systembolagets försäljning av maltwhisky har ökat med över 70 % under den senaste tioårsperioden och mätt i konsumtion per capita är svenskarna idag världsledande när
det gäller maltwhisky.

Sverige uppges också stå i särklass när det gäller
maltwhiskyns andel av den totala whiskyförsäljningen. Drygt 20 % av den skotska whiskyn som
säljs på Systembolaget är maltwhisky. Det kan jämföras med cirka 7 % globalt.
Samtidigt som intresset för skotsk maltwhisky
har ökat har intresset för whisky från nya producentländer ökat, även om volymerna fortfarande är
små. Under de senaste tio åren har det startats ett
stort antal destillerier över hela världen och takten
har ökat under senare år. Ett utmärkande drag hos
destillerierna i nya whiskyländer är nya innovativa
försäljningsmetoder, som ofta kombinerar whiskyförsäljning med upplevelser. Såväl ökningen av antalet whiskyproducerande länder som den ökande
spridningen av whisky från tidigare »udda« länder
öppnar affärsmöjligheter för box Whisky.

Systembolagets totala försäljning av maltwhisky
Tusen liter
år

försäljning

2001
2011
Förändring

689
1 177
+ 71 %

k äll a: systembol aget

Så här har Systembolagets försäljning av whisky från andra länder utvecklats de senaste fem åren:
Liter
år austr alien
2007
2008
2009
2010
2011

danmark

finland

106			
117			
15			
40
71
47
11
60
40

fr ankrike

indien

japan

sverige

tjeckien

102
69
67
9 477
4 803

99
316
356
614
2 311

6 136
10 788
12 934
12 698
21 864

16 089
45 131
59 219
72 441
70 321

15

k äll a: systembol aget

12

Maltwhiskyförsäljningen växer snabbt inte bara i
Sverige utan även globalt, både på de flesta etablerade marknader och på nya marknader. Efterfrågan
växer mycket snabbt i exempelvis Ryssland, Kina
och Indien. The International Wine & Spirit Research (iwsr) förutspår i sin rapport »Global Market Review of Malt Whisky« från 2011 en »mycket
positiv« långsiktig utveckling. Man beräknar att en
stor del av maltwhiskyns tillväxt kommer att ske på
nya marknader och i takt med att acceptansen för
whisky från nya platser ökar i världen ökar också
möjligheterna att exportera svensk whisky.
Tabellen nedan visar den prognostiserade försäljningsökningen av maltwhisky från 2009 till 2015.
globalt

kina

indien

15 %

114 %

199 %

k äll a: the international wine & spirit research

Här i Sverige har vi idag åtta producerande whiskydestillerier, och ytterligare några är under byggnation. Det är verkligen en explosionsartad utveckling. Detta innebär naturligtvis att kampen om de
svenska konsumenterna hårdnar och att det blir
än viktigare med en tydlig marknadspositionering
och en bra produkt. Det innebär också att möjligheterna att utomlands etablera begreppet svensk
whisky ökar. Utländska journalister och experter
talar redan idag med stor respekt om den svenska
utvecklingen. Under våren 2012 skrev exempelvis
Dominic Roskrow, en av världens mest respekterade dryckesjournalister, i sin World Whisky Review
om hur imponerad han var av de svenska destillerierna, inte minst box Whisky.
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MÅLGRUPPER
Primär målgrupp för box Whisky är människor som har ett speciﬁkt intresse
för whisky. Dessa entusiaster har ofta stor kunskap om produkten, 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 på den svenska marknaden
växer snabbt, vilket avspeglas bland annat i att Systembolagets försäljning av
maltwhisky ökar snabbt medan försäljningen av blended whisky står stilla.

Whiskyentusiasterna delar ofta sina whiskyupplevelser med andra. Många är medlemmar i en whiskyklubb, går på whiskyprovningar och mässor, är aktiva
på internetforum och bloggar och reser tillsammans
till Skottland för att besöka destillerier. De svenska
whiskyklubbarna organiserar över 11 000 av dessa
entusiaster. Organiseringen i whiskyklubbar är utmärkande för Sverige och en stor del av aktiviteterna för
whiskyentusiaster sker genom klubbarna. Medlemmarna identiﬁerar sig starkt med sina klubbar.
Antalet klubbar ökar stadigt och ökningstakten
har inte avtagit.
Whiskyklubbarna är kärnan i box Whiskys primära
målgrupp. Där hittar vi initialt våra allra viktigaste
kunder. box målsättning är att, genom öppenhet
och lyhördhet för klubbarnas önskemål, skapa ett
engagemang och en samhörighetskänsla som på
sikt kan göra box till whiskyklubbarnas destilleri.
På så vis kan box skapa en gedigen kundplattform
i en kundgrupp som är lätt att identiﬁera, möjlig att
hitta vägar att kommunicera med, villig att spendera

pengar och vars medlemmar gärna gör sig till ambassadörer för det de tycker om.
För box är det också viktigt att nå ut även till whiskyälskare som inte är klubbmedlemmar. Bland whiskyintresserade finns naturligtvis hela skalan från entusiaster med stor expertkunskap till människor med ett
allmänt intresse för whisky men även för andra
drycker, mat, social samvaro och livets goda i största
allmänhet. Genom specialpress, ett genomtänkt prarbete, erbjudanden om provningar och deltagande
på mässor för mat och dryck kan man nå även dessa
personer. box är ju ett relativt nystartat destilleri och
det ﬁnns inte ännu någon buteljerad whisky av egen
produktion att sälja. Att bygga kännedomen om box
Whisky kommer att vara en högprioriterad uppgift
under de kommande åren. Självklart ska även det stora
engagemang som ﬁnns hos box aktie- och fatägare,
entusiastiska ådalingar – både på plats och i förskingringen – och andra personer i box kontaktnät
omsättas både i whiskyförsäljning och i ett hängivet ambassadörskap för box Whisky .
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VARUMÄRK E
På lång sikt har box siktet inställt på en global och hårt konkurrensutsatt
marknad. Varumärkesbyggandet är därför lika mycket en lednings- och styrelsefråga som kvaliteten på den whisky vi tillverkar. Varumärkesarbetet handlar
om att veta hur vi vill positionera box Whisky, vad som gör varumärket relevant
och attraktiva i kundernas ögon och hur vi kan leva upp till varumärkets löfte
i allt vi säger och gör. Ett starkt varumärke skapar värde. Det attraherar kunder
och duktiga medarbetare och det gör att vi kan ta mer betalt för det vi säljer.
I slutänden handlar det alltså om företagets möjlighet att utvecklas och blomstra.
så h är v ill v i att
box w hisk y sk a uppfattas

Vi vill positionera box Whisky som svensk högkvalitetswhisky från ett företag som bygger kundrelationer baserade på öppenhet och dialog
Vi tror på att tillgänglighet, transparens och dialog ger oss vänner i form av såväl lojala kunder och
samarbetspartner som stolta medarbetare. Öppenhet
betyder självfallet inte att vi alltid måste avslöja allt
för alla men vår ﬁlosoﬁ är att det är roligare att ha
som utgångspunkt att det måste finnas en anledning
att inte berätta något än tvärtom.
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
kundrelationer.
Även om tålamod är en viktig egenskap om man
vill göra riktigt god whisky tror vi inte på att sitta
och vänta. Vi vill istället använda tiden till att försöka göra saker ännu bättre nästa gång. Mycket var
fantastiskt förr, och det kan vi lära oss av; whisky
är ju trots allt en produkt med anor. Men mycket
är faktiskt bättre idag och vi tror att det kan vara
ännu bättre i morgon, om vi får hållas.

I kontakterna med vår omvärld vill vi uppfattas som
engagerade, kunniga och kreativa.
När vi satsar gör vi det helhjärtat. Självklart är vi
hängivna i vår strävan att skapa en fenomenalt bra
whisky. Men vi är också övertygade om att det är
människorna vi träffar – såväl anställda som kunder
– som gör framgången möjlig och rolig. Vi vill att
all kontakt med box ska vara en del av en minnesvärd whiskyupplevelse.
Vi är proffsiga och hängivna specialister på vårt
område. Auktoriteter som andra gärna vänder sig till
och lyssnar på. Vi vet dock att ingen någonsin blir
fullärd och vi gillar samtal och dialog som ett sätt
att lära oss nya saker. Vi tycker också om att generöst
dela med oss av vårt kunnande.
Vi gillar att skapa och att tänka i nya banor.
Detta använder vi i vår jakt på ständig förbättring.
Vi ﬁnner nya vägar när det behövs (och emellanåt
bara för att det är roligt – och det behövs ju det
också). Ibland utmanar vi också våra vänner att se
saker på nya sätt och att prova nya saker.
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ERBJUDANDE
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. De allra första dropparna sprit destillerade i våra egna pannor tillverkades i slutet av 2010. Det gör att det kommer att dröja till 2014 innan vi har
buteljerad, egentillverkad whisky från box Destilleri att erbjuda våra kunder.
Under de närmaste åren kommer därför box Whisky erbjudanden mot marknaden i första hand att byggas kring annat än buteljerad whisky.
försä ljning av fat

De fat vi erbjuder är box Ankare som rymmer 39,25
liter. Detta är en anrik svensk fatstorlek som var ett
mått för öl, vin och brännvin redan på 1600-talet. Faten tillverkas av större amerikanska bourbonfat eller
av spanska sherryfat som byggs om för box Whisky.
Under de kommande åren fortsätter satsningen
på fatförsäljning och vi uppskattar att antalet sålda
fat per år kommer att öka under lång tid. Nya typer
av fat, fler storlekar och lagring på en kombination
av olika fat gör att erbjudandet går att variera i oändlighet. Successivt kommer box att nå nya kundgrupper med intresse för att äga ett eget whiskyfat.

Det viktigaste bidraget till ett positivt kassaflöde ges
av försäljningen av personliga fat; fat vars innehåll
ägs och lagras av oss men som redan reserverats och
betalats av kunden. Detta är sedan lång tid tillbaka
ett etablerat sätt att sälja whisky på den svenska
marknaden. Det har därför kommit att bli en naturlig och viktig metod att tidigt nå ut till marknaden
med box Whisky.
Vi säljer fatet, fyller det med nydestillerad whisky
och reserverar fatets innehåll för dess ägare. Som fatägare följer man sedan hur det egna fatets innehåll
mognar till en karaktärsfull maltwhisky. Man provsmakar med jämna mellanrum och avgör själv när
det är dags att buteljera. Slutresultatet blir något
helt unikt och man har till och med möjlighet att
själv vara med och utforma flaskornas etikett. Längs
vägen har man också fått några intressanta smakupplevelser och förhoppningsvis också lärt sig en
del om whisky och whiskytillverkning.

upplev elser
Redan i affärsidén 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 industri- och kulturhistoriskt intressant och med närhet till såväl e4 som järnväg
och ﬂygplats – 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. I närheten ﬁnns gott

För maltwhiskyn finns två olika recept:
- En delikat, orökig variant med tydlig
fruktighet och rena friska toner.
- En robust, rökig variant med toner av
ﬁnstämd tobak, lakrits och läder.
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om möjligheter till övernattning och ett ﬂertal andra
företag som också jobbar med att locka människor
till området.
Destilleriet är vår självklara bas i arbetet med att
bredda kontakterna med landets alla whiskyälskare.
Det är här man kan se och uppleva hjärtat och själen
i vår verksamhet. För de riktiga eldsjälarna skapade
vi under 2011 box Whiskyakademi, en omfattande
genomgång av den ädla konsten att producera
maltwhisky. Under en hel arbetsvecka får man då,
under ledning av vår personal och vår destillerichef
roger melander, jobba i destilleriet. Allting i
tillverkningsprocessen tas upp, från malning av
malten till fyllning av fat. Naturligtvis varvas det
praktiska arbetet med teoripass, whiskyprovningar
och goda middagar. Denna verksamhet kan också
skräddarsys för grupper med helt egna krav eller
önskemål.
Under flera år har box också anordnat en Whiskyfestival under sommaren. Ambitionen är att, tillsammans med inbjudna samarbetspartners, långsiktigt
bygga detta till sommarens stora begivenhet för
whiskyintresserade.
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 också genom att erbjuda exempelvis whiskyprovningar där vi kommer
ut till våra kunder.

enskilda fat med unik karaktär. Whiskyn har använts
på provningar och sålts genom Systembolagets beställningssortiment. Den strategiska poängen med
denna import har dock minskat betydligt nu när vi
har möjlighet att ordna provningar med den sprit
vi tillverkat själva. Importverksamheten kommer
därför att upphöra.

på l ä ngr e sikt
På längre sikt kommer försäljningen av buteljerad
whisky sannolikt att bli större än fatförsäljningen.
Vi planerar dock för en fortsatt utveckling av våra
faterbjudanden och vi räknar med att fatförsäljningen kommer att fortsätta att vara en viktig och
lönsam del av verksamheten även när i har buteljerad
whisky att sälja.
Vi planerar nu produktion och lagring på box
Destilleri för att kunna erbjuda buteljerad whisky
till försäljning från 2014. En stor del av produktionen kommer dock att sparas för längre lagring
och det kommer att dröja lång tid innan vi uppnått
jämvikt mellan produktion och uttag ur lagret.
Produktionskapaciteten gör att vi inte kan begränsa spridningen av box Whisky till endast den
svenska marknaden. Redan idag producerar destilleriet betydligt mer än det bäst säljande maltwhiskymärket på Systembolaget. Kapacitet finns dessutom
att öka produktionen i den befintliga anläggningen.
Under de närmaste fem åren ser vi emellertid Sverige
som den ojämförligt viktigaste marknaden för box
Whisky. Denna tid ska vi ägna åt att förbereda oss
för en strukturerad och genomtänkt expansion till
marknader utanför Sverige.

import av buteljer a d w hisk y
Under flera år har box också marknadsfört ett sortiment av importerad maltwhisky. För att bygga kännedom om varumärket och för att visa på de många
olika smakriktingarna för maltwhisky har vi, med
hjälp av vårt kontaktnät i whiskyvärlden, letat upp
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TRE ÅR I S AMMANDRAG
2011

2009/2010

2008/2009

2 302

1 601

414

43

+287

+34

Rörelseresultat (tkr)

-4 793

-1 969

-479

Resultat efter skatt (tkr)

-5 682

-2 014

-469

Balansomslutning (tkr)

27 519

21 601

4 033

Anläggningstillgångar (tkr)

19 106

17 574

1 653

Varulager (tkr)

6 705

722

301

Eget kapital (tkr)

8 664

6 228

3 870

Investeringar (tkr)

8 650

18 224

1 388

Soliditet (%)

32

29

96

Kassalikviditet (%)

47

41

1 282

2,17

2,46

0,04

-1 272

-494

1 458

7

4

-

78 013

3 465

-

Omsättning (tkr)
Förändring från föregående år (%)

Skuldsättningsgrad (gånger)
Kassaflöde (tkr)
Antal anställda i medeltal
Produktion (liter ren alkohol)
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AK TIEN

ÄG ARNA

box Destilleri ab:s totala aktiekapital var vid utgången av 2011 1 901 970 kronor,
fördelat på 1 211 750 a-aktier och 690 220 b-aktier. Aktiernas kvotvärde är 1 krona per aktie.
a-aktierna ger rätt till tio (10) röster och b-aktierna ger rätt till en (1) röst.
Det finns inga utestående teckningsopitoner.
Vid utgången av 2011 fanns ett konvertibellån på 2 004 000 kronor.
Antalet ägare har under året ökat till 651 stycken efter den nyemission som genomfördes och blev
fulltecknad. Under året har box anslutits till Alternativa aktiemarknaden en marknadsplats för
handel i onoterade aktier. Alternativa organiserar handel i ett 30-tal små- och medelstora företag.
Handel sker regelbundet, en gång per månad, för att skapa och samla likviditet i aktien.
Handeln med box b-aktie inleddes den 14 september 2011.
I uppställnignen nedan redovisas aktieinnehavet för bolagets
tre största ägare fördelat per antal aktier och aktieslag.
antal a-aktier

antal b-aktier

% k apital

% röster

Norrlandspojkarna ab
Nordic Whisky Capital ab
bll Invest ab
Övriga ägare

229 000
140 000
130 000
712 750

111 520
74 021
70 895
433 784

18
11
11
60

19
12
11
58

summa

1 211 750

690 220

100

100

Aktiekapitalet har sedan bolaget bildades 2007 förändrats enligt nedan
Emissionskurs för de nyemitterade aktierna under 2011 var 16 kronor. Aktiernas kvotvärde är nu 1 krona.
år
transaktion
förändring kvotvärde
förändring
		 antal aktier		 aktiekapital
2007
2007
2009
2010
2011
2011

Bildande
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Split 1:10
Nyemission

100 000
10 675
17 580
7 600
1 222 695
543 420

10
10
10
10
1
1
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1 000 000
106 750
175 800
76 000
543 420

totalt
aktiekapital

totalt
antal aktier

1 000 000
1 106 750
1 282 550
1 358 550
1 358 550
1 901 970

100 000
110 675
128 255
135 855
1 358 550
1 901 970

ÄGARE, ST YRELSE

LEDNING

ägar e
Ägargruppen som från början bestod av sex personer har sedan dess, genom fyra stycken nyemissioner, vuxit till dagens närmare 700 ägare. Bland dessa hittar man nu allt från whiskyintresserade
privatpersoner med relativt små ägarandelar till företag med ett större ägande och ett större engagemang i styrelsearbete och rörelse. De största ägarna är Lars Bäckvall genom bolaget Norrlandspojkarna ab, Nordic Whisky Capital ab och bll Invest ab.

st yr else

håk an jarskog | Ordförande | f 1962

birger larsson | Ledamot | f 1958

Är sedan 2008 vd för Nordic Whisky Capital ab.
aktier: 140 000 a-aktier och 74 021 b-aktier genom
Nordic Whisky Capital ab samt 2000 b-aktier genom
Jarskog Förvaltning ab. box Ankare: 7 st.

ceo i Ramuddenbolagen ab. Birger har styrelseuppdrag i
Tempix ab, SafeRoad Trading as och Ramuddenbolagen ab.
Han är delägare och vd i bll Invest ab. aktier: 130 000
a-aktier och 70 896 b-aktier genom bll Invest ab.
box Ankare: 2 st.

jan sahlén | Ledamot | f 1953

lars bäckvall | Ledamot | f 1946

Internationell sekreterare. Jan tillhör den grupp som var
med och grundade box Destilleri ab. aktier: 102 854
a-aktier, varav 92 854 genom bolag samt 20 810 b-aktier,
varav 6 225 genom bolag. box Ankare: 1 st.

Ägare till det Sundsvallsbaserade fastighetsaktiebolaget
Norrlandspojkarna. Bland Lars övriga större engagemang
finns Ramuddenbolagen ab och np3 Fastigheter ab.
aktier: 229 000 a-aktier och 111 521 b-aktier genom
Norrlandspojkarna ab. box Ankare: 4 st.

leda nde befattningsh avar e
thomas larsson
Verkställande direktör | f 1951
aktier: 102 854 a-aktier varav 92 854
genom bolag, 20 810 b-aktier varav 6 225
aktier genom bolag. box Ankare: 8 st.

roger melander
Destillerichef | f 1967
aktier: 25 000 a-aktier
box Ankare: 6 st
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peter gr anåsen
Ekonomichef | f 1960
aktier: 0
box Ankare: 1 st

hans nilsson
Marknadschef | f 1961
aktier: 0
box Ankare: 4 st

liten or dlista

Whisky gjord på mältat korn. Råvaran är alltså korn som blötlagts
och börjat gro. Detta i motsats till annan whisky som kan göras
helt eller delvis på andra spannmål.
vå rt för etagsna mn. Det vill säga namnet på
den juridiska person som tillverkar och säljer vår whisky.

Maltwhisky som kommer
från endast ett destilleri.

vå rt va rum ä r k e. Det vill säga det namn vi
använder för att identifiera de produkter vi marknadsför.

Buteljerad whisky från ett enda fat.

Ett fat som lagrar
whisky för första gången
efter att tidigare ha
innehållit något annat.

Whisky som består av en blandning av
maltwhisky och whisky tillverkad av omältat
spannmål. Normalt består blandningen
av whisky från ett flertal olika destillerier.
Ett fat som fylls
med whisky för andra
gången efter att tidigare
lagrat något annat.

Spriten när den kommer ur destillationspannan, innan den fylls på ekfat för lagring.
Fat med box Whisky med volymen 39,25 liter.
Ett fat som fylls för
tredje gången eller mer.

Den alkoholstyrka whiskyn har i fatet. Som en naturlig
del av lagringen dunstar en del av fatets innehåll bort.
Fatstyrkan förändras därför under lagring.

Standardsorleken för ekfat i usa.
Rymmer cirka 200 liter.

liter ren a lkohol
Mängden whisky omräknat till ren alkohol.

Amerikansk whiskey (märk stavningen) där huvudråvaran för
destillation är majs. Bourbon måste alltid lagras på nya ekfat vilket ger
europeiska whiskyproducenter en utmärkt marknad för begagnade fat.

Gammalt engelskt rymdmått.
Rymmer cirka 250 liter.
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Vanligt vid lagring av sherry.
Rymmer cirka 500 liter.

FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE
box destilleri ab (publ). Org. nr. 556729-2593. Styrelsen och verkställande
direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, sek.

ver ksa mheten

försä ljning

box Destilleri ab:s affärsidé är att, med Ådalen som
bas, ge whiskyälskare maltwhiskyupplevelser av yppersta kvalitet. Tillverkning sker vid bolagets produktionsanläggning vid Ångermanälvens strand. Whiskyn säljs idag i form av personliga fat. Lansering på
Systembolaget är planerad till 2014. box kommer
successivt att förbättra och utveckla anläggningen
till ett av regionens främsta besöksmål.

Försäljning av personliga fat (Ankare på 39,25 liter)
har fortsatt under 2011. Försäljningen har ökat med
43%. Trots detta är vi inte helt nöjda och under hösten har bolaget arbetat hårt med att stärka marknadsnärvaron för att ytterligare öka försäljningen. Vi har
konstaterat att försäljningen av fat i hög grad varit
relaterad till ett personligt möte med den whiskyintresserade publiken. Därför har sådana satsningar
prioriterats och kommer att intensifieras.
Bolagets importprodukter »box Utvalda« har sålts
via Systembolagets beställningssortiment.

år et i korthet
Produktionen har fungerat mycket bra och uppsatta
produktionsmål har uppnåtts eller till och med
överträffats. Mottagandet av bolagets produkter på
mässor och av whiskybranschen har varit mycket
positivt. Särskilt glädjande är att så många av branschens betydande experter uttalat sitt stora gillande
över box nydestillat och småfatslagrade produkter.
Under året har bolagets administration samlokaliserats med verksamheten i övrigt genom att ett nytt
kontor uppförts i direkt anslutning till destilleriet.
Under räkenskapsåret har en nyemission genomförts vilken inbringade totalt 8 100 000 kronor
efter emissionskostnader. Nya lån har även tecknats
med Handelsbanken, Almi och Norrlandsfonden.
Större delen av det tillförda kapitalet har använts
till lageruppbyggnad samt ny- och tilläggsinvesteringar.
Bolaget har under året ändrat namn från ådalen
Destilleri ab till box Destilleri ab.

kostna der
Kostnaderna i box Destilleri ab består främst av personalkostnader samt marknadsförings- och försäljningskostnader. Eftersom allt producerat nydestillat
lagras under minst tre år aktiveras utgifter för produktionspersonal, råvaror och avskrivningar som
lagertillgång.

produktion
Anläggningen färdigställdes helt under året och
produktionen har fortsatt gått mycket bra. Målet
för produktionstakt nåddes vid halvårsskiftet.
Produktionsmålet för året sattes till 75 000 liter
ren alkohol. Detta mål överträffades och produktionen slutade vid 78 013 liter ren alkohol.
Anläggningen har idag en produktionskapacitet
på 100 000 liter ren alkohol per år räknat på en femdagarsvecka och ett skift. En ökad produktionsvolym kan omgående uppnås men då med en ökad
arbetsinsats.
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in vester ingar

fina nsier ing

box Destilleri ab har hela sin produktionsanläggning
och sitt kontor vid box Destilleri där bolaget äger
12 hektar mark. Företaget har investerat i ett kontor,
placerat på box. En lagerbyggnad kommer att uppföras under 2012 i direkt anslutning till befintligt
lagerhus.
Under året har 8,5 mkr (18,1 mkr) investerats i
produktionsanläggningen. Årets investeringar fördelar sig enligt tabellen nedan, där föregående år är
inom parantes.

I bolagets finansieringsplan för de närmaste två
åren är tre huvudsakliga finansieringskällor inkluderade: eget kapital, lån från kreditinstitut och
fatlån. Fatlånen är en del av fatförsäljningen som
beskrivits ovan.
Vid köp av ett fat betalar köparen för själva ekfatet samt för lagring och försäkring, vilket utgör en
intäkt för bolaget. Innehållet i fatet reserveras för köparen men ägs av bolaget. I gengäld lånar köparen ut
en summa motsvarande bolagets försäljningsintäkt.
Lånet återbetalas när köpet slutförts efter buteljering.

Fat
Övriga inventarier
Byggnader och mark
Processutrustning

1,7
0,1
4,1
2,6

(0,2)
(5,7)
(12,2)

Summa

8,5

(18,1)

r esultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgick till
-5 682 tkr (-2 013 tkr), vilket i princip är enligt plan.
Bolaget räknar med att buteljerad whisky kan säljas
först 2014 och att de första sålda faten kan buteljeras
och generera intäkt samma år. Därför förutses ett
negativt resultat även under perioden 2012–2013.

Mindre förbättringsinvesteringar kommer göras i
produktionsanläggningen under 2012. Lagerbyggnader för mognadslagring av whisky kommer emellertid att kräva kontinuerliga investeringar ända tills
balans uppnås mellan produktion och försäljning.
Investeringar i besöksanläggning finns också med i
bolagets planer, det primära är dock att färdigställa
investeringarna i produktion, lager och kontorsbyggnader.
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k assa flöde
Årets kassaflöde uppgick till -1 272 tkr.

fler årsjä mför else*
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2011

2009 /2010

2008/2009

2007/2008

2 301 902
-5 682 275
27 519 090
31,5%
46,5%

1 600 514
-2 013 734
21 600 705
28,8%
40,9%

413 575
-469 366
4 032 588
96,0%
1282,4%

308 207
-719 351
2 670 096
90,5%
262,9%

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

persona l
Antal anställda uppgick vid årets utgång till 7 personer, varav 1 kvinna
och 6 män. Medeltalet anställda under året uppgick till 6,5 personer.
Under året har två nya befattningshavare rekryterats, en ekonomichef
och en person med ansvar för fatägarservice.

r esultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets resultat
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat		
-3 202 450
Överkursfond		
15 646 950
Årets resultat		
-5 682 275
		
6 762 225
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄK NING
		2011-01-01
rör elsens intäkter m.m.
not
2011-12-31

2009-09-01
2010-12-31

Nettoomsättning		
2 301 902
1 600 514
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och råvaror		
6 070 464
402 754
Aktiverat arbete för egen räkning		
459 544
1 194 430
Övriga rörelseintäkter		
5 231
0

		
8 837 141
3 197 698

rör elsens kostna der
Råvaror och förnödenheter		
Handelsvaror 		
Övriga externa kostnader		
Personalkostnader
1
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 		

-1 291 519
-1 326 439
-5 360 659
-4 603 787
-1 048 052

-1 146 635
0
-1 423 220
-2 205 523
-391 133

		
-13 630 456
-5 166 511

rör elser esultat 		
-4 793 315
-1 968 813
r esultat fr ån finansiell a poster

Ränteintäkter		
591
523
Räntekostnader 		
-889 551
-45 444

		
-888 960
-44 921

r esultat efter finansiell a poster 		
-5 682 275

-2 013 734

år ets r esultat 		

-2 013 734
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-5 682 275

BAL ANSRÄK NING
tillgå ngar
anl äggningstillgångar

not

2011-12-31

2010-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
2
Processutrustning
3
Inventarier och fat
4
Pågående nyanläggningar 		

7 920 222
8 304 432
1 853 941
1 027 689

4 901 493
12 535 203
137 103
0

		
19 106 284
17 573 799

summ a anl äggningstillgångar 		
19 106 284
17 573 799
omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 		
Varor under tillverkning 		
Handelsvaror 		

417 403
6 097 141
190 109

249 905
194 175
277 553

		
6 704 653
721 633
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 		
532 126
503 771
Övriga fordringar 		
519 654
1 326 533
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 		
457 724
4 262

		
1 509 504
1 834 566

Kassa och bank 		
198 649
1 470 707

summ a omsättningstillgångar 		

8 412 806

4 026 906

summ a tillgångar 		

27 519 090

21 600 705
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eget k apita l och skulder
2011-12-31

2010-12-31

eget k apita l

not
5

Bundet eget kapital
Aktiekapital

6

1 901 970

1 358 550

		
Fritt eget kapital
Överkursfond 		
Balanserat resultat		
Årets resultat 		

1 901 970

1 358 550

15 646 950
-3 202 450
-5 682 275

8 071 450
-1 188 716
-2 013 734

		
6 762 225
4 869 000

summ a eget k apita l 		
8 664 195
6 227 550
l ångfr istiga skulder

7

Konvertibla lån
8
Skulder till kreditinstitut 		
Övriga skulder 		

2 004 000
8 732 353
4 441 980

2 004 000
3 501 675
1 776 400

summ a l å ngfr istiga skulder 		

15 178 333

7 282 075

705 624
1 442 587
0
850 938
677 413

401 160
2 923 318
3 196 112
762 435
808 055

kortfr istiga skulder
Skulder till kreditinstitut 		
Leverantörsskulder 		
Checkräkningskredit
9
Övriga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 		

summ a kortfr istiga skulder 		
3 676 562
8 091 080
summ a eget k apita l och skulder 		
27 519 090

21 600 705

stä llda säk er heter och a nsvarsför bindelser
stä llda säk er heter
Ställda panter för egna skulder mm
Fastighetsinteckningar 		
Företagsinteckningar 		
Maskiner belastade med äganderättsförbehåll 		

5 000 000
2 000 000
1 843 164

3 000 000
2 000 000
997 819

summ a stä llda säk er heter 		
8 843 164
5 997 819
ansvarsför bindelser
Regionalt investeringsstöd Tillväxtverket 		

4 363 243

1 911 285

summ a ansvarsför bindelser 		
4 363 243
1 911 285
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K A SS AFLÖDES ANALYS
		2011-01-01
den löpande verksamheten
not
2011-12-31
Rörelseresultat 		
Avskrivningar 		
Erhållen ränta mm 		
Erlagd ränta 		

2009-09-01
2010-12-31

-4 793 315
1 048 052
591
-889 551

-1 968 813
391 133
523
-45 444

k assaflöde fr ån den löpande verksamheten
-4 634 223
före för ändringar av rörelsek apital 		

-1 622 601

k assaflöde fr ån för ändringar av rörelsek apital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete 		
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 		
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 		

-5 983 020
325 062
-1 522 870

-420 982
-1 720 209
7 527 783

k assaflöde fr ån den löpande verksamheten 		-11 815 051

3 763 991

investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark
Förvärv av processutrustning
Förvärv av inventarier och fat

2
3
4

-3 181 990
2 529 195
-1 927 742

-4 915 121
-11 272 605
-124 513

k assaflöde fr ån investeringsverksamheten 		

-2 580 537

-16 312 239

8 118 920
8 361 116
-3 356 505

4 370 833
7 683 235
0

k assaflöde fr ån finansieringsverksamheten 		 13 123 531

12 054 068

finansieringsverksamheten
Årets nyemission
5
Upptagna långfristiga lån 		
Amortering långfristig skuld 		

Förändring av likvida medel 		
Likvida medel vid årets början 		

-1 272 057
1 470 706

-494 180
1 964 886

likvida medel vid årets slut 		
198 649
1 470 706
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TILL ÄGGSUPPLYSNINGAR
a llm änna upplysningar

Mognadslagring är ett viktigt produktionssteg i tillverkningen av whisky. Mognadslagret redovisas som
varor under tillverkning tills den buteljeras och kostnaderna för mognadslagringen påförs lagervärdet.

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer
med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna
råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer
och i tillämpliga fall från uttalanden av far. När så
är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

intäktsr edov isning
Varuförsäljning
Inkomsten från företagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda;
de väsentliga risker och förmåner som är förknippade
med varornas ägande har överförts till köparen, företaget behåller inte något engagemang i den löpande
förvaltningen och utövar inte någon reell kontroll
över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som företaget ska få av transaktionen
kommer att tillfalla företaget och de utgifter som
uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av
transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats
till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
Varulager m.m.
Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd bfnar 2000:3 är upptaget till det lägsta
av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut-principen,
respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk
beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består
anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader
och skälig andel av indirekta kostnader. Vid värdering
har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande.

definition av n yck elta l
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent
av kortfristiga skulder
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upplysningar till ensk ilda poster
not 1

personal

2011

2009 /2010

6,5
1,0

4,0
1,0

729 105
63 100

609 804
18 900

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:
styrelsen och vd:
Ersättningar till styrelse och VD
Pensionskostnader VD
		
övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

792 205

628 704

2 550 047
108 474

923 083
0

		

2 658 521

923 083

Sociala kostnader

1 051 146

562 593

summa

4 501 872

2 114 380

Till den av årsstämman valda styrelsen utgår ett fast styrelsearvode. De valda styrelseledamöterna erhåller arvode enligt följande; styrelsens ordförande 84 800 kr, övriga ledamöter erhåller ett arvode om 42 400 kr.
Verkställande direktören har för 2011 erhållit lön och ersättningar uppgående till 584 155 kr. Verkställande
direktörens pensionsförmåner motsvarar itp-planen.
not 2

byggnader och mark

2011-12-31

2010-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

4 915 121
3 181 990

0
4 915 121

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

8 097 111
-13 628
-163 261

4 915 121
0
-13 628

Utgående ackumulerade avskrivningar

-176 889

-13 628

7 920 222
7 105 581
69 775
744 865

4 901 493
4 074 874
81 754
744 865

7 920 221

4 901 493

Utgående redovisat värde
Redovisat värde byggnader
Redovisat värde markanläggningar
Redovisat värde mark
		

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 20 år på markanläggningar och 25 och 50 år på byggnader. Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag från Tillväxtverket med 920 644 kr.
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not 3

processutrustning

2011-12-31

2010-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificeringar

12 646 423
266 855
-3 823 740

0
11 272 604
1 373 819

9 089 539
-111 220
176 918
-850 805

12 646 423
0
0
-111 220

-785 107

-111 220

8 304 432

12 535 203

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 –20 år. Ackumulerat anskaffningsvärde
har reducerats med erhållet bidrag från Tillväxtverket med 3 442 599 kr.
not 4

inventarier och fat

2011-12-31

2010-12-31

150 105
1 721 742
206 000

25 592
124 513
0

2 077 847
-13 002
-210 904

150 105
-5 809
-7 193

Utgående ackumulerade avskrivningar

-223 906

-13 002

Utgående redovisat värde

1 853 941

137 103

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 och 10 år.
not 5

eget k apital

aktiek apital

Belopp vid årets ingång
1 358 550
Nyemission
543 420
Emissionskostnader
Årets förlust 		

8 071 450
8 151 299
-575 799

-3 202 450

1 901 970

15 646 950

-8 884 725

antal a-aktier

antal b-aktier

summa

Antal vid årets ingång
Split 1:10
Nyemission

121 175
1 090 575

14 680
132 120
543 420

135 855
1 222 695
543 420

Antal vid årets utgång

1 211 750

690 220

1 901 970

Belopp vid årets utgång
not 6

överkurs fond ansamlad förlust

upplysningar om
aktiek apital
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0
-5 682 275

not 7

långfristiga skulder
Amortering inom 2 till 5 år
Amortering efter 5 år

		
not 8

långfristiga konvertibla lån
Lån
Sörgards Marlång ab
Nordic Whisky Capital ab
Norrlandspojkarna ab
bll Invest ab

		

2011-12-31

2010-12-31

2 822 496
5 909 857

1 604 640
1 897 035

8 732 353

3 501 675

2011-12-31

2010-12-31

501 000
501 000
501 000
501 000

501 000
501 000
501 000
501 000

2 004 000

2 004 000

Konvertibellånet löper med en årlig ränta om 6%. Perioden för påkallande av konvertering
löper till och med den 15 november 2015, med en teckningskurs på 26 kr per aktie.
not 9

checkr äkningskredit

2011-12-31

2010-12-31

0

3 600 000

Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

bjärtr å 12 m ars 2012

håk an jarskog
Ordförande

lars bäckvall
Ledamot

jan sahlén
Ledamot

birger larsson
Ledamot

tomas larsson
Verkställande direktör

min r ev isionsber ättelse h ar l ä mnats den 21 m ars 2012

lars skoglund
Auktoriserad revisor
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RE VISIONSBERÄT TELSE
Till årsstämman i box Destilleri ab, org. nr 556729-2593
r apport om årsredovisningen

Övriga upplysningar

Jag har reviderat årsredovisningen för box Destilleri ab för
år 2011. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 9 - 9.

Årsredovisningen för år 2010 reviderades av en annan revisor
som i sin revisionsberättelse daterad den 25 februari 2011
uttalade sig enligt standardutformningen om denna årsredovisning.

Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för årsredovisningen

r apport om andr a kr av enligt
lagar och andr a författningar

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.

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för box Destilleri ab för år 2011.
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 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 riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur företaget 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.

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 inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av box Destilleri ab:s ﬁnansiella
ställning per den 31 december 2011 och av dess ﬁnansiella
resultat och kassaﬂöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

sundsvall den 21 mars 2012

l ars skoglund
Auktoriserad revisor
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