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VD HAR ORDE T
ett whiskyföretag
på väg ut i världen

designbyrå som vi handlade upp under hösten, ddb Stockholm,
åstadkom på mycket kort tid ett grafiskt statement som kommer
att ge ett ordentligt gensvar i whiskyvärlden framöver.
Att vi under året kunnat förstärka vår personalstyrka med den
i svenska och internationella whiskykretsar mycket respekterade Jan Groth tillhör också de faktorer som lagt grunden
för årets framgångar. I samband med rekryteringen av Jan
Groth som brand manager kunde vi också etablera ett kontor
på Söder i Stockholm. Även rekryteringen av Peter Söderlind
på fatägarservice har inneburit väldigt mycket för den dagliga
kommunikationen med våra fatägare och aktieägare.

2013 blev på alla sätt ett framgångsrikt år för Box Destilleri.
När jag ser tillbaka gör jag det med stor stolthet över vad vi
åstadkommit, men också med ödmjukhet inför de utmaningar
som ligger framför oss. Vi överträffade våra försäljningsmål
och produktionsmål och vi stärkte vår position som ett av
whiskyvärldens mest intressanta nya destillerier. Att lyckas med
detta är med tanke på att vi ännu inte har sålt en enda flaska
whisky onekligen fantastiskt

Bland många enskilda händelser som bör nämnas är vår festival som återigen blev en storslagen succé med publik- och
försäljningsrekord. Festivalen har utvecklats till en institution i
whisky-Sverige som lockar intresserade från hela landet. Detsamma gör vår besöksverksamhet som i år tog emot tusentals
personer och gjorde vårt företag till ett av regionens viktigaste
besöks- och turistmål.

Vi genomförde två lyckade emissioner under 2013. Den första
var en riktad nyemission till Axson Svenska ab som tillsammans med SamInvest gav företaget en solid bas att stå på, en
trygghet för både aktieägare och anställda.
Den andra publika emissionen möttes av ett enastående
intresse och övertecknades med hela 44 procent. Tack vare
dessa kapitaltillskott och närmare 800 nya aktieägare skapades
förutsättningar för att fortsätta den planerade utvecklingen
av företaget.Vi kunde fatta beslut om byggnation av ett nytt
lagerhus och börja planera för nya kontor och besökscentrum.
Att vi för första gången fick en ekonomisk stark plattform att
arbeta från har också varit mycket betydelsefullt för personalens
trygghet, för arbetslusten och för den viktiga glädjen i företaget.

Mitt allra främsta minne från 2013 är dock natten före julafton,
när raketer steg mot skyn ovanför skorstenen på det gamla
kraftverket och vi för första gången kunde prova och njuta
av Box Whisky. Det var en tårfylld stund när vårt första fat
fyllde tre år och vi kunde krama om varandra, glädjas åt att vi
tagit det ända hit och att vi äntligen blivit ett whiskyföretag.
När vi nu går in i 2014 gör vi det starkare, stoltare och mer
övertygande än någonsin om att vår Box-resa med kunskap,
kompetens och kvalitet i världsklass bara har börjat.

Det som glatt mig allra mest under året är ändå de många
reaktioner vi fått från hela whiskyvärlden. Vår vision om att
göra världens bästa maltwhisky där kompetens, kunskap och ett
orubbligt kvalitetstänkande profilerar oss som ett av världens
mest ambitiösa whiskyföretag vinner alltmer nationell och
internationell respekt.
Ett exempel på detta är vår första lansering – den synnerligen
kunskapsprofilerade Advanced Master Class – som sålde slut på
mindre än sexton minuter, trots ett relativt högt pris och en
relativt smal målgrupp. Glädjande är också att utgåvan är nominerad till »Årets Guldägg« för bästa förpackningsdesign.Vår

thomas larsson
vd box destilleri ab
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SAGAN OM BOX
Berättelsen om whiskydestilleriet Box börjar egentligen långt
tillbaka i den svenska industrihistorien. Namnet Box kommer
från den tid då Norrlands skogar, malm och vattenkraft – och
tusenden av hårda livsöden – lade grunden för vårt välstånd
och byggde vårt land.Vid Ångermanälven låg vid 1800-talets
mitt ett 60-tal sågverk och träindustrier, som sågade upp och
förädlade det timmer som flottades på älven. Ett av dessa sågverk
tillverkade ämnen till trälådor som exporterades till England
där de monterades ihop för att användas till att förvara socker,
smör och mycket annat. Företaget hette Box AB. Som så många
av tidens sågverk drabbades Box av en förödande brand som
1890 totalförstörde byggnader, arbetarbostäder, lager och allt
som fanns på platsen. Det återuppbyggdes aldrig.

Idén att tillverka whisky i Box gamla kraftverk föddes 2004
då Mats och hans bror Per de Vahl förstod att byggnaden hade
ett fantastiskt läge för whiskyproduktion. En tid senare reste
bröderna de Vahl till Skottland.Vid hemkomsten hade de inga
större svårigheter att övertala en handfull lokalt rotade whiskyvänner att hänga med på idén och grunda Ådalen Destilleri AB.
Efter flera års förberedelser och finansieringsarbete kunde ett
whiskydestilleri installeras och tas i drift i det gamla kraftverket. En stor del av destilleriutrustningen köptes in från Vin &
Sprits nedlagda fabrik i Sundsvall. Klockan sex minuter över
sex, på kvällen den 30 november 2010 destillerades de första
dropparna på Box Destilleri. I dag drygt tre år senare producerar vi sex dagar i veckan och tillverkar över 100 000 liter ren
alkohol per år, vilket gör Box till ett betydande destilleri bland
nystartade världswhiskydestillerier. Det första destillatet lades
på fat den 23 december 2010 och nedräkningen kunde börja.
Dagen före julafton 2013 passerades den magiska treårsgänsen
och Box Whisky trängde för första gången genom atmosfären
ut i whiskyvärlden.

Under 1900-talet fanns världens största sorteringsverk för flottat
timmer i älven utanför Box. Ådalens Flottningsförening hade
förvärvat marken där det gamla sågverket legat. Flottningen
behövde elektricitet och 1912 uppförde man ett vedeldat ångkraftverk i en vacker röd tegelbyggnad på tomten. Namnet Box
levde kvar och det nya kraftverket fick heta Box Kraftverk.
Efter blott tiotalet år gjorde den nya vattenkraften ångpannan
omodern och Box Kraftverk gjordes om till ett ställverk, som
sådant användes det fram till början av 1960-talet då det gamla
kraftverket lämnades att förfalla. Kraftverket var mycket nära
att rivas, när Mats de Vahl i början av 1990-talet tog över och
restaurerade den förfallna byggnaden för att inreda den till sin
ateljé och utställningslokal.

Idag är ägarskapet i Box Destilleri AB spritt på över 1500
aktieägare och intresset för att engagera sig i bolaget och för
att uppleva det hyllade destillatet växer för varje dag. Det gamla
kraftverket med sin tegelröda skorsten har rest sig igen, och i
lagerhusen mognar framtiden.
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ÅRE T SOM GÅT T
januari

presenterar Box under Almedalsveckan. Axson Svenska och
SamInvest investerar 6 miljoner kronor i en riktad emission.
Box finns på Twitter.

Vi får ett mycket gott mottagande på Cinderellamässan med
mycket god fatförsäljning. Personalen tecknar en konvertibel
på 2,5 miljoner kronor.

Augusti
Februari

Vi väljer DDB Stockholm som designpartner för våra första
buteljeringar. Vi deltar i den stora Falkenbergsmässan och är
sponsor på Sundsvall Open Trott.Vi beslutar också att genomföra 100 provningar/arrangemang före jul. Beslut om Box
Advanced Master Class.

Vi deltar på mässor i Linköping och Karlstad och håller ett
stort antal provningar.

Mars
Vi anställer Peter Söderlind som ansvarig för fatägarservice.
Styrelsen beslutar om att om de ekonomiska möjligheterna
går att lösa ska vi investera i ett nytt lagerhus och nya kontor
med besökscentrum. Vi tar emot flera företagsbesök, håller
provningar över hela landet och deltar i mässa i Vänersborg.

Vi påbörjar arbetet med emissionen, håller mängder med presentationer och lyckas få ett mycket stort gensvar. Stockholm Beer
& Whisky blir en succé med god försäljning och många lovord.

April

oktober

Årsstämman avhålls i Mariebergsgården, Anders Larsson, NWC,
väljs till ordförande. En intensiv mässmånad med stor monter
på plats i Halmstad, Malmö och Göteborg. Vi deltar också
för första gången på den stora Limburgmässan i Tyskland. Vi
arrangerar den första whiskyhelgen på Hotell Höga Kusten.

Emissionen övertecknas med 44 procent och ger oss närmare
800 nya aktieägare. Mitt Kök i Göteborg, deltar i flera kapital
marknadsdagar och har hög takt i försäljningen. Box finns på
Instagram. Stockholmskontoret öppnar.

September

November
Maj
Vi anställer whiskyprofilen Janne Groth som brand manager
och deltar i en större mässa i Timrå.

Box webbshop startar. Påbörjar byggnationen av vårt nya lagerhus. Flera stora provningar och Örebromässan ger oss fortsatt
bra försäljningstakt, vi deltar också i Mitt Kök i Stockholm.

Juni

December

Box Whiskyfestival blir återigen en stor succé. Perfekt väder,
publikrekord, 1 400 besökare, och försäljningsrekord. Stockholmskontor på Östgötagatan 21 på Söder.

Den 5 december finns den första utgåvan från Box Destilleri att
köpa på Systembolaget. Box Advanced Master Class säljer slut
på 15 minuter och 6 sekunder. Natten före julafton samlas hela
företaget, huvudägare och styrelse i lagerhuset vid destilleriet
för att fira att vi fyller whisky. Raketer stiger mot natthimlen
när vi för första gången i whiskyhistorien provar Box Whisky.
Vi kan också glädjas åt att ha överträffat såväl försäljningsmål
som produktionsmål.

Juli
Sommarverksamheten är mycket välbesökt och vi genomför två
dagliga visningar under tre intensiva månader.Thomas Larsson
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WHISK Y I VÄRLDSKL ASS
Alla destillerier vill tillverka en så bra produkt som möjligt.
Principerna och metoderna är i stort sett desamma varhelst i
världen kopparpannorna står. Men ändå är skillnaderna mellan
destilleri och destilleri mycket stora. På många håll är man inte
lika noggranna, man väljer enkla lösningar, söker billigaste vägen
framåt och man tillåter sig att gena lite här och lite där.Var för
sig är dessa små avsteg från kvalitetstänkandet betydelselösa, men
tillsammans bidrar de till att destilleri skiljer sig från destilleri.
KVALITET

En mycket stor anledning till att Box-destillatet fått så gott
mottagande världen över är den rigorösa fokuseringen på
kvalitet. Inte i någon del accepterar vi något avsteg i produktionen. Vi väljer den bästa metoden oavsett om den kostar
mer eller mindre. Inte någonstans utmed vägen från ax till
flaska genar vi eller tar några förbilligande snedsprång. Att
vår första produktlansering Box Master Class nominerats för
»Årets Guldägg« för bästa förpackningsdesign blev ett kvitto
för vårt kvalitetstänk.
KUNSKAP

En förutsättning för kvalitet är kunskap. Box Destilleri är ett
högprofilerat kunskapsdestilleri. Vår existens är i hög grad
en frukt av den kunskap som vuxit fram i världens mest
whiskykunniga land. Kunskapen om whisky är en unik tillgång vid Box Destilleri. Ett exempel på detta är vår akademi
där vi under en veckas tid erbjuder en intensivutbildning i
whiskytillverkning. Akademin omnämns som en av världens
bästa whiskyutbildningar. Box Advanced Master Class – ett
annat exempel – är den första i vår serie av utbildningspaket
som är unikt i världen att pedagogiskt och informativt erbjuda
whiskyupplevelser.

inkluderar vi alla dessa områden och vi arbetar intensivt för
att bli ännu bättre inom varje område.
DE UNIKA FÖRUTSÄTTNINGARNA

Kvalitet, kunskap och kompetens är nödvändiga förutsättningar
för att lyckas med ett framgångsrikt företagande, och i det fallet
är inte Box annorlunda än något annat företag oavsett om det
snickrar stolar eller producerar whisky. Men Box är unikt i
ett avseende: det nordliga läget med de stora temperaturvariationerna och älvens iskalla vatten.Vårt läge är en naturtillgång
som inte går att förflytta till något annan plats i whiskyvärlden.
Tack vare det norrländska klimatet ger oss naturen värdefulla
temperaturvariationer i lagerhusen. Förmodligen är dessa störst
i världen vid Box Destilleri. Dessutom ger oss Ångermanälven
obegränsade mängder iskallt kylvatten. Kallt kylvatten är en
stor bristvara vid många andra destillerier och en nödvändig
resurs för att göra ett destillat i världsklass.

KOMPETENS

En förutsättning för kunskap är kompetens. Box Destilleri insåg
mycket tidigt att vägen till framgång går genom att rekrytera sin
personal bland landets främsta whiskyexperter.Verksamheten
vilar i hög grad på våra specialisters kunskaper, men minst lika
viktigt är kompetens inom andra delar som entreprenörskap,
finansiering, marknadsföring, försäljning, kundbemötande
och inte minst produktion. I vår syn på kompetensbegreppet
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MARKNAD
från världswhiskydestillerier som Amrut, Kavalan, Glan ar Mor
och många fler är mycket stort. Särskilt glädjande är att Box
Destilleri redan omnämns som en producent i världsklass och
intresset för att veta mer om, och framöver få prova den svenska
kvalitetswhiskyn, sprider sig i allt vidare cirklar över världen.

Få branscher ser lika positivt på framtiden som whiskybranschen. De senaste åren har marknaden expanderat mycket
kraftigt och den globala försäljningen av whisky växer starkt
i flera länder. Flera nya marknader som Latin- och Sydamerika, länder i Asien och på många andra håll i världen visar på
mycket stark försäljningsutveckling. Dessutom är tillväxten
stark på mogna marknader som i USA, Frankrike och en rad
andra länder. Den globala whiskyindustrin satsar hårdare än
någonsin på att möta denna tillväxt. De stora multinationella
bolagen investerar just nu miljardbelopp i ökad kapacitet, nya
destillerier anläggs och större volymer produceras. Det är i
denna marknadssituation som Box Destilleri ska lansera sina
första produkter.

Box whisky förväntas nå sin kvalitetstopp i
en ålder där skotsk whisky ännu har långt
kvar till sin fulla mognad, vilket kommer att
gynna bolaget i jämförbara kvalitetsaspekter.

Det svenska whiskyintresset är unikt i världen. I vårt land finns
uppskattningsvis omkring 1000 whiskyklubbar, närmare 1500
whiskysorter erbjuds via Systembolaget och av världens allra
främsta whiskyböcker är flera skrivna av svenskar: Per Ells
bergers Skotsk Whisky, Ingvar Rondes Malt WhiskyYear Book och
Henrik Aflodals Whisky! Japan! för att nämna några. Intresset
genererar kunskap och flera av de svenska destillerierna drivs
av synnerligen stor kunskap om whiskyproduktion och dess
tradition – inte minst Box Destilleri.

Ett stort problem för den skotska whiskyindustrin är att efterfrågan på äldre whisky är större än tillgången. Flera destillerier
har sålt ut sina äldre lager och tvingas i stället sälja allt yngre
whisky. Box whisky förväntas nå sin kvalitetstopp i en ålder
där skotsk whisky ännu har långt kvar till sin fulla mognad,
vilket kommer att gynna bolaget i jämförbara kvalitetsaspekter. Skälet till Box whiskys snabba mognad är i första hand
klimatologiska men också att vi lagrar en del på mindre fat,
vilket påskyndar utvecklingen.

Svenskarna älskar maltwhisky. Systembolagets försäljning av
maltwhisky har nästan fördubblats under den senaste tioårs
perioden, och mätt i konsumtion per capita är svenskarna
världsledande när det gäller maltwhisky. Särskilt stor är vår
förtjusning i rökig singelmalt där vi konsumerar mer än tio
gånger försäljningen i Skottland. Detta är synnerligen speciellt
för den svenska marknaden, försäljningen av rökig whisky är
stigande i flera länder, men i till exempel Asien är det orökta
whiskysorter och blended whisky som står för den överlägset
största delen av tillväxten.
Samtidigt som intresset för den skotska whiskyn ökar, växer
också intresset för andra länders whisky. De whiskyintresserade
ser sig gärna om i världen efter nya producentländer och flera
av dessa har fått en stark plattform i Sverige. Idag räknas exempelvis Japan, Indien,Taiwan, usa och Australien till betydande
kvalitetsproducenter, och intresset för att uppleva singelmalt

En stor del av maltwhiskyns tillväxt kommer att ske på nya
marknader, och i takt med att intresset för whisky från nya
länder stiger ökar också möjligheterna att exportera svensk
whisky. Att intresset för Box Whisky är synnerligen stort finns
flera exempel på, inte minst de förfrågningar från internationella aktörer som strömmar in till oss, men också nationellt där
exempelvis vår första mycket smala utbildningsprodukt, Box
Advanced Master Class, som sålde slut på bara några minuter
efter lanseringen på Systembolaget.
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VÅRA MÅLGRUPPER
whiskyintresse utan en annan typ av nyfikenhet har vi istället
mött på bredare mat- och dryckesmässor som Vin & Deli, Mitt
Kök och liknande. Närvaron vid dessa arrangemang ger inte
samma omedelbara försäljning, men är mycket viktig ur ett
längre perspektiv för att bygga vårt varumärke i vidare kretsar.
Vår besöksverksamhet är också en del i samma ambition, 2013
tog vi emot flera tusen besökare vid destilleriet, många kom
dit för att särskilt besöka Box och sina fat, men en mycket
stor grupp kom av nyfikenhet.

INTRESSERADE ENTUSIASTER

När det gäller fatförsäljningen så är Box primära målgrupp
whiskyentusiaster med passion, kunskap och kärlek till produkten. Många är vetgiriga och intresserade av få ta del av
nya whiskyupplevelser av alla slag. En stor del av målgruppen
kommer till oss genom att besöka destilleriet eller genom att
kommunicera med oss via sociala medier. I huvudsak träffar vi
vår primära målgrupp på provningar i whiskyklubbar och på
whiskymässor. Uppskattningsvis är bortemot 20 000 svenskar
medlemmar i whiskyklubbar och varje år besöker närmare
200 000 personer olika dryckesmässor. Flaskförsäljningen har
till stor del samma målgrupp, men där kan vi mer rikta in oss
på en allmänintresserad publik som är nyfikna på whisky och
ett nytt destilleri.
Under 2013 har vi haft en mycket hög närvaro vid mässor och
vi har besökt många whiskyklubbar. Det är vid dessa tillfällen
vi träffat vår målgrupp och det är också dessa möten som har
resulterat i den bästa försäljningen. Vi kan också konstatera
att kännedomen om vårt varumärke ökat betydligt och att vi
därigenom har fått en kraftfullt ökad spontanförsäljning via
webb och andra kanaler.
Intresset i whisky-Sverige drivs till stora delar av tongivande
personer i whiskyklubbar och på olika internetforum. Glädjande nog har vi lyckats vinna förtroende hos många ledande
klubbföreträdare och bland personer som är ideellt aktiva
– många med djupt intresse har också medverkat under våra
akademiveckor vilket ytterligare stärkt vår position som ett
kunskapsinriktat destilleri. Intresset för Box Whisky Akademi är
mycket stort och vi utbildar kontinuerligt nya akademiker som
per automatik blir ambassadörer för oss och vår verksamhet.
Genomslaget vi haft i klubb-Sverige har också gynnats av de
goda recensioner vi fått av svenska och internationella kritiker
och skribenter. Det är nog ingen överdrift att påstå att Box
Destilleri är de svenska whiskyklubbarnas destilleri.

INTERNATIONELLA MARKNADER

I ett längre perspektiv är en mycket viktig målgrupp den
internationella whiskymarknaden. Där finns inte samma organiserade whiskyintresse, men intresset för att njuta maltwhisky
av god kvalitet är kraftigt växande i många folkrika länder.
När vi så småningom ska sälja vår produkt på den internationella marknaden tillkommer även en publik som efterfrågar
premiumprodukter. Denna målgrupp förväntas ha ringa
whiskyintresse och måste därför kommuniceras med på andra
sätt än vad vi hittills valt att göra.Vi tror oss idag inte kunna
påräkna någon större fatförsäljning utanför den nationella
marknaden, utom möjligen i viss mån den skandinaviska,
varför förberedelserna för att göra Box till en attraktiv produkt i huvudsak inriktas på flaskförsäljning.
LOKALA INTRESSENTER

Idag är våra fat- och aktieägare spridda över stora delar av
landet, men en viktig tyngdpunkt ligger alltjämt i destilleriets
närområde. Det är viktigt, inte minst för vår besöksverksamhet,
att vi är och förblir en lokalt förankrad angelägenhet. Företag
i regionen, myndigheter, kommuner och inte minst entusiastiska invånare i Ådalen kommer alltid att vara betydelsefulla
för att skapa kännedom om Box och ladda vårt varumärke
med positiva mervärden.

VARUMÄRKESBYGGET

Förutom att kontinuerligt besöka och bearbeta vår primära
målgrupp med provningar, kampanjer och erbjudanden, försöker vi också vinna ett bredare genomslag hos den mer
allmänintresserade publiken. De som inte har ett organiserat
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VÅRT VARUMÄRKE
Box Destilleri AB är verksamt i en mycket starkt konkurrensutsatt bransch.Våra produkter ska ta plats på butikshyllor där världens största dryckesbolag slåss om utrymmet
med hjälp av miljardbudgetar i marknadsföringsinsatser. Vår profilering måste därför
vara smart, vass och genomtänkt.
Box Destilleri ska dra nytta av det faktum att de stora aktörerna
i mycket stor utsträckning kommer att sälja ung och varumärkesstyrd blendwhisky.Vi kommer att profilera oss i ett segment
där medvetna kunder efterfrågar premiumupplevelser. Vår
målsättning är att positionera Box Whisky som världens bästa
maltwhisky, producerad av ett företag som genom öppenhet
och dialog bygger sina kundrelationer utifrån en av världens
främsta kunskapsbaser.
Vår öppenhet och tillgänglighet ska ge oss vänner, lojala
kunder, samarbetspartner och stolta medarbetare. Det ska
kännas enkelt och självklart att komma till oss med frågor
och vi ska besvara dem efter bästa förmåga oavsett om det
rör vårt företag eller branschen i stort. Vårt varumärke ska
först och främst bli känt för sin kvalitet, men också för allt
som på olika sätt berör upplevelsen av Box Destilleri AB.
Kunskap, kvalitet och kompetent bemötande ska genomsyra
allt vi gör.Vår avsikt är att ladda vårt varumärke med kunskap
som särskiljer oss, som ger oss trovärdighet och som borgar
för kvaliteten på den singelmaltwhisky vi säljer.

och innovativa. En del av bilden av vårt varumärke ska vara
att vi aldrig genar längs vägen mot den bästa whiskyn. I
allt vi gör vill vi vara uppseendeväckande ambitiösa. Vi är
övertygade om att vi har de förutsättningar som krävs såväl
för produktion som kommunikation och presentation. Vår
kunskapsinriktade Master Class-serie profilerar oss redan som
ett innovativt destilleri, vår kommande design kommer att
förstärka den bilden och i presentationen av våra produkter
och i mötet med våra kunder är vi synnerligen motiverade
och entusiasmerande.Vi anses exempelvis i våra led ha några
av landets absolut främsta provningsledare.Vi strävar målmedvetet efter att rekrytera spetskompetens till alla poster inom
hela företaget. Därför har vi knutit Sverigeelit till oss, såväl
i personal som i konsultleden.
TOTALUPPLEVELSEN

Våra gränssnitt: webben, vår mässmonter, våra provningsledare,
vår akademi, vårt besökscenter, vårt kundbemötande och så
vidare ser vi som omistliga delar av varumärket Box Whisky.
Ytterligare en viktig del i upplevelsen av Box är att vi har en
fullskalig produktion vid destilleriet.Våra besökare ska kunna
följa hela processen från malning och mäskning till lagring och
buteljering. I varje del av produktionen ska vår noggrannhet
och vårt kvalitetstänkande genomsyra upplevelsen.

HIGH COAST DISTILLERY

Vårt läge i världsarvet Höga Kusten är unikt och ger oss enastående möjligheter att först och främst kommunicera vad det
nordliga läget och älvens betyder för kvaliteten. Höga Kusten
ger oss också möjligheter att erbjuda en natur- och besöksupplevelse som är fullständigt unik i whiskyvärlden. Varumärket
Höga Kusten kommer att få en växande betydelse för Box
Destilleri och det finns flera områden där vi och regionens
besöksnäring kommer att dra nytta av varandra.

EXPERTIS MED LYHÖRDHET

Vår målsättning är att vi alltid ska vara proffsiga och hängivna
specialister inom vårt område – auktoriteter som andra gärna
vänder sig till och lyssnar på.Vi sätter dock en ära i att ständigt
lära oss mer, att utvecklas och lyssna på dem vi möter, ofta har
de lika stora – och ibland större – kunskaper än vi. Dialogen
med andra ska driva vårt varumärke framåt.

KUNNIGA OCH ENGAGERADE

I umgänget med våra kunder, affärspartners, kollegor och
konkurrenter vill vi uppfattas som engagerade, kunniga
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VÅRT ERBJUDANDE
Den 23 december 2013 blev Box Destilleri ett whiskydestilleri.
Då fyllde våra äldsta fat tre år, vilken är den miniminorm
som EU fastslagit för att ett ekfatslagrat maltdestillat ska få
kallas whisky. Tre år är dock ingen kvalitetsgräns, många fat
når inte sin fulla mognad förrän efter minst 10 år. Det gör att
försäljningen av Box Whisky de närmaste åren kommer att
vara begränsad eftersom en omfattande lageruppbyggnad med
nödvändig mognadsprocess kommer att pågå under lång tid.
Vår första marknadsintroduktion med Box whisky är tänkt
att presenteras vid halvårsskiftet 2014. Det blir ett begränsat
första släpp där den ingående whiskyn kommer från små och
mellanstora fat som på grund av sin litenhet kunnat utvecklas
i snabbare takt. De närmaste åren kommer därför huvuddelen
av vår försäljning att bestå av fatförsäljning. Redan 2013 lanserade vi dock vår första utgåva av vår Advanced Master Class,
bestående av destillat, yngre än tre år, som legat på svenska
ekfat med olika rostningsgrad. Lanseringen blev en mycket stor
succé och boxen sålde slut på sexton minuter.Vår avsikt är att
kunna leverera en Advanced Master Class inklusive ett omfattande studiematerial med viss kontinuitet de kommande åren.

spanska sherryfat som byggs om för Box Whiskys räkning.
I mindre utsträckning har vi också erbjudit andra fattyper,
till exempel svensk, amerikansk och ungersk ek.Vår satsning
på fatförsäljning är intensiv och verksamheten förutsätter att
antalet sålda fat per år kommer att öka under lång tid.
UPPLEVELSER

Redan i affärsidén slår vi fast att vår verksamhet inte bara
baseras på det vi producerar, utan också på de upplevelser
vi kan bygga runt intresset för vår whisky. Destilleriets läge,
fantastiskt naturskönt, på en plats som är både industri- och
kulturhistoriskt spännande och med närheten till såväl E4 som
järnväg och flygplats – och dessutom inrymt i en byggnad som
i sig är ett stycke svensk industrihistoria, ger oss en förstklassig
utgångspunkt för att etablera en omfattande besöks- och upplevelseverksamhet.Vi räknar redan antalet besökare i tusental
och vi tror att detta antal kommer att öka betydligt de närmaste
åren. I synnerhet som vi nu kan påbörja byggnationen av ett
nytt besökscentrum.
Ett unikt erbjudande är Box Whiskyakademi. Under en
intensiv utbildningsvecka får deltagarna en gedigen praktisk
och teoretisk genomgång i konsten att producera maltwhisky.
Under ledning av vår personal och vår destillerichef får deltagarna jobba handfast i destilleriet med allting från malning
av malten till fyllning av fat. Det praktiska arbetet varvas med
teoripass, whiskyprovningar och goda middagar. Under flera år
har Box också anordnat en mycket välbesökt och uppskattad
whiskyfestival. Avsikten är att utveckla festivalen till sommarens
stora whiskyfest för landets whiskyintresserade.
På längre sikt kommer försäljningen av buteljerad Box
Whisky att bli större än fatförsäljningen – vi lagrar idag stora
mängder whisky på stora fat, där vissa fat inte kommer att
möta sin flaska på flera decennier. Vi planerar dock för en
fortsatt utveckling av våra faterbjudanden och vi räknar med
att fatförsäljningen kommer att vara en viktig och lönsam del
av verksamheten även när vi har buteljerad whisky att sälja.

FÖRSÄLJNING AV FAT

Box Destilleri AB är idag främst ett fatförsäljningsföretag.
Genom att sälja personliga fat – fat vars innehåll ägs av Box och
lagras vid destilleriet, men som redan reserverats och betalats
av kunden – får vi viktiga intäkter. Förfarandet är ett sedan
länge etablerat sätt för nystartade destillerier att finansiera sin
verksamhet. Idag sker liknande arranagemang över hela whiskyvärlden. Som fatägare följer man det egna fatets utveckling.
Man provsmakar med jämna mellanrum och avgör själv när
det är dags att buteljera. När man efter ett antal år väljer att
tappa upp sitt fat får man cirka 70 flaskor helt unik, personlig
whisky med egen etikett. Efter uthämtningen av sina flaskor
får man tillbaka reservationskostnaden/lånet. I samband med
utlämningen betalas whiskyn till Box samt alkoholskatten.
Vi kommer att kunna erbjuda utlämning på Systembolaget,
i Tyskland och i Estland. Box faterbjudande följer två olika
recept: ett rökigt och ett orökt. De fat vi i huvudsak erbjuder är
Box Ankare 39,25 liter. Ett ankare 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
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FEM ÅR I SAMMANDRAG
2013

2012

2011

7 062

4 330

2 302

1 601

414

63

88

44

287

34

Rörelseresultat (tkr)

-4 623

-4 033

-4 793

-1 969

-479

Resultat efter skatt (tkr)

-5 948

-5 295

-5 682

-2 014

-469

Nettoomsättning inklusive lånedel för sålda Ankare (tkr)1

14 875

9 240

4 968

3 266

414

1 230

-272

-2 727

-695

-479

Balansomslutning (tkr)

60 893

37 912

27 519

21 601

4 033

Anläggningstillgångar (tkr)

26 626

21 179

19 106

17 574

1 653

Varulager (tkr)

19 555

12 489

6 705

722

301

Eget kapital (tkr)

20 963

9 754

8 664

6 228

3 870

Investeringar (tkr)

7 032

3 497

8 650

18 224

1 388

34

26

32

29

96

Kassalikviditet (%)

229

117

47

41

1 282

Skuldsättningsgrad (gånger)

1,90

2,88

2,17

2,46

0,04

7 808

1 781

-1 272

-494

1 458

10

8

7

4

-

100 429

88 222

78 013

3 465

-

Nettoomsättning (tkr)
Förändring från föregående år (%)

Rörelseresultat inklusive lånedel för sålda Ankare (tkr)2

Soliditet (%)

Kassaflöde (tkr)
Antal anställda i medeltal
Produktion (liter ren alkohol)

1) N
 ettoomsättning inklusive den lånedel vid en kunds köp av Ankare som på grund av alkohollagens regler
resultatavräknas först vid buteljering.
2) R
 örelseresultat inklusive den lånedel vid en kunds köp av Ankare som på grund av alkohollagens regler
resultatavräknas först vid buteljering.
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2009/2010 2008/2009

AKTIEN

ÄGARNA

Box Destilleri AB:s totala registrerade aktiekapital var vid utgången av 2013 3758 254 kronor, fördelat på 1 838 450 A-aktier
och 1919 804 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 teckningsoptioner. Det har utgivits tre konvertibler till ett sammanlagt värde av 7 704 000 kronor,
se not 9.
Under året har två nyemissioner genomförts: en riktad emission om 400 000 aktier och en företrädesemission om 859 679
aktier. Av dessa har 5700 aktier registrerats efter balansdagen. Bolaget har nu totalt över 1500 ägare, varav närmare 800 har tillkommit under året i samband med nyemissionerna.
Box handlas sedan 2011 på Alternativa aktiemarknaden, en marknadsplats för handel i onoterade aktier. Alternativa aktiemarknaden 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 uppställningen nedan redovisas aktieinnehavet för bolagets tre största ägare fördelat per antal aktier och aktieslag.
antal a-aktier
Norrlandspojkarna ab
Nordic Whisky Capital ab
bll Invest ab
Övriga ägare
Summa

antal b-aktier

% kapital

% röster

320 875
293 687
276 027
947 861

177 917
111 971
68 195
1 561 721

13,27
11,79
9,16
65,78

16,68
15,02
13,39
54,91

1 838 450

1 919 804

100

100

Aktiekapitalet har sedan bolaget bildades 2007 förändrats enligt nedan. Aktiernas kvotvärde är nu 1 krona.
år

2007
2008
2009
2010
2011
2011
2012
2013
2013

transaktion

förändring
antal aktier

kvotvärde

förändring
aktiekapital

Totalt
aktiekapital

totalt
antal aktier

Bildande
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Split 1:10
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission

100 000
10 675
17 580
7 600
1 222 695
543 420
602 305
400 000
859 679

10
10
10
10
1
1
1
1
1

1 000 000
106 750
175 800
76 000
–
543 420
602 305
400 000
859 679

1 000 000
1 106 750
1 282 550
1 358 550
1 358 550
1 901 970
2 504 275
2 904 275
3 763 954

100 000
110 675
128 255
135 855
1 358 550
1 901 970
2 504 275
2 904 275
3 763 954
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ÄGARE, STYRELSE

LEDNING

ägare
Ägargruppen som från början bestod av sex personer har genom nyemissioner vuxit till över 1500 idag. Bland dessa finns allt
från whiskyintresserade privatpersoner till företag med större ägande. De största ägarna är Norrlandspojkarna AB, Nordic Whisky
Capital och BLL Invest AB.

styrelse

anders larsson | ordförande | f 1964

Birger Larsson | styrelseledamot | f 1958

Anders är civilekonom med erfarenhet som vice vd och
finansdirektör för två börsnoterade bolag, väl insatt i kapital- och riskkapitalmarknaden. Styrelseordförande i nwc,
en av huvudägarna i box. Styrelseordförande i BOX sedan
2013. Innehav (via bolag): 293 687 a-aktier, 71971 b-aktier,
6 Ankare.

Birger är CEO i Ramuddenbolagen AB, och har styrelseuppdrag i SafeRoad Trading AS och Ramuddenbolagen AB.
Han är också delägare och vd i BLL Invest AB, som är en av
huvudägarna i Box. Innehav (via bolag): 276 027 a-aktier,
68 195 b-aktier, 2 Ankare.

Mats de Vahl | styrelseledamot | f 1954

Håkan Persson | styrelseledamot | f 1959

Mats är konstnär och konstkonsulent. Mats var tillsammans med
sin bror Per den som började prata om att bygga ett whiskydestilleri och hösten 2004 samlade han grundargruppen för
första gången. Innehav (via bolag och privat): 50 771 a-aktier,
8 463 b-aktier, 2 Ankare.

Håkan har arbetat mer än 25 år inom reklam och marknadsföring som copywriter och kommunikationsstrateg. Har har
över 15 års erfarenhet som vd och byråchef i egen verksamhet
i Sundsvall. Sedan 2014 är Håkan tillförordnad marknadschef
på Box. Innehav: 1500 b-aktier, 1 Ankare.
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ÄGARE, STYRELSE

LEDNING

ledande befattningshavare

Thomas Larsson | vd | f 1951

Roger Melander | destillerichef | f 1967

Hasse Nilsson | marknadschef | f 1961

Thomas har under större delen av sitt
yrkesliv arbetat med ekologiskt lantbruk,
men också med biodrivmedel och som
processkoordinator i innovationssystemet
BioFuel Region. Thomas tillhör företagets grundargrupp och har under senaste
sju åren jobbat med whisky. Innehav (via
bolag och privat): 128567 a-aktier, 31 811
b-aktier, 8 Ankare.

Roger har en bakgrund som maskin
ingenjör inom Volvo Construction
Equipment och som konsult. Genom sitt
stora kunnande inom teknik och processer i kombinationen med ett stort öl- och
whiskyintresse är Roger en auktoritet i
whisky-Sverige, och räknas allmänt som
en av de mest kunniga i whiskyvärlden.
Innehav (via bolag och privat): 60 537
a-aktier, 1 200 b-aktier, 8 Ankare.

Hasse är copywriter, strategisk kommunikatör och marknadsförare.Tidigt i det
svenska whiskyintresset gjorde han sig
känd som en av landets främsta whiskyskribenter. Han är sedan många år en av
landets mest anlitade och omtyckta provningsledare. Han sitter på stol nummer
12 i Svenska Spritakademien. Innehav:
1200 b-aktier och 7 Ankare.

Peter Granåsen | ekonomichef | f 1960

jan groth | brand ambassador | f 1965

Peter är ekonom och har bland annat arbetat som revisor på KPMG. Han har också
varit ekonomiansvarig på KI Consulting
och ekonomichef på Trima AB. Peter
har även en bakgrund som passionerad
återförsäljare för BMW. Innehav: 30 500
a-aktier, 3 000 b-aktier och 3 Ankare.

Under mer än 15 år har Jan arbetat nära
den skotska whiskyindustrins stora varu
märken, såväl nationellt som internationellt. Med vägledning från några av
branschens mer välkända namn har han
samlat på sig kunskap och erfarenhet
om allt från tillverkning, försäljning och
marknad till sensorikens hemligheter.
Sedan sommaren 2013 arbetar Jan på BOX
Destilleri AB. Inga aktier eller Ankare.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för box destilleri ab (publ), 556729-2593,
får härmed avlämna årsredovisning för 2013. Årsredovisningen är upprättad i svenska
kronor, sek.
Under senhösten påbörjades byggandet av ett nytt storlager
i direkt anslutning till destilleriet. Lagret ska säkra lagrings
behovet för de kommande 6–8 åren.
December blev en verkligt händelserik månad för Box.
Den 2 december lanserades en unik produkt, Box Advanced
Master Class, via Systembolaget, ett utbildningsmaterial för den
whiskyintresserade eller en investering för samlaren. Dagen
före julafton den 23 december fyllde bolaget whisky på riktigt,
de första faten med äkta box Whisky kunde provsmakas på
plats i lagerhuset.

Att, med Ådalen som bas,
producera maltwhisky och whiskyupplevelser
av yppersta kvalitet.

VERKSAMHETEN

»Att, med Ådalen som bas, producera maltwhisky och whiskyupplevelser av yppersta kvalitet« är Box Destilleri AB:s
affärsidé. Företaget är idag samlat till Bjärtrå vid Ångerman
älvens strand. Huvudprodukten är olagrat destillat som säljs och
fylls på personliga fat till whiskyintresserade kunder. Den första
lanseringen av Box Whisky på Systembolaget är planerad till
juni 2014. Utöver whiskyproduktionen kommer anläggningen
spela en allt större roll som besöksdestination och är på väg att
utvecklas till ett av regionens främsta besöksmål.

FÖRSÄLJNING

Bolaget har haft en fortsatt positiv försäljningsutveckling,
intäkterna totalt har ökat med 63% jämfört med föregående
år. Andelen besökare vid destilleriet har fortsatt öka. Box
whiskyfestival satte nytt besöksrekord och fatförsäljningen
under året nådde all time high. Lanseringen av webbshoppen i
december månad har gett merförsäljning av profilprodukter.
Den tidigare produkten med importsprit, Box Utvalda, avvecklades under början av året och bolaget satsar enbart på de
egna produktena. Under 2014 lanseras box första egna whisky
med ett släpp till sommaren och ett närmare jul.

ÅRET I KORTHET

År 2013 har varit ett fantastiskt och händelserikt år för Box,
samtliga uppsatta mål avseende produktion och försäljning
har infriats. Under året har marknadsnärvaron på mässor och
vid olika provningar aldrig varit större vilket bidragit till
ökad kännedom om bolagets produkter. Såväl nationella som
internationella experter har fortsatt gett bolagets produkter
mycket goda omdömen.
Personalstyrkan har utökats med Peter Söderlind och den
i whiskysammanhang kände Jan Groth. För att öka bolagets
marknadsnärvaro har investeringar gjorts i ett marknadskontor
på Östgötagatan i Stockholm.
Två nya emissioner har genomförts under året, en riktad
emission och en företrädesemisson, vilka tillsammans inbringat
närmare 18 miljoner kronor och box har fått närmare 800
nya aktieägare.

KOSTNADER

Bolagets kostnader är till största delen personalkostnader
samt marknadsförings- och försäljningskostnader. Det som
produceras lagras under minst tre år varvid kostnader för
produktionspersonal, råvaror och avskrivningar aktiveras som
lagertillgång.
Under året har stora satsningar gjorts på att utveckla närvaron via hemsidan, den har byggts om från grunden. En
webbshop har lanserats och en »fatägarwebb« är under utveckling. Lanseringen av fatägarwebben är beräknad till 2014.
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Årets investeringar fördelar sig enligt tabellen nedan, med
föregående år inom parentes (mkr).

PRODUKTION

Produktionen vid bolagets anläggning har fungerat mycket
bra och utan störningar. Totalt producerades 100 429 liter ren
alkohol jämfört med 2012 då det producerades 88 222 liter ren
alkohol. Omräknat till fatstyrka 63% motsvarar produktionen
en volym om 159 411 liter. Beslut har fattats om att ytterligare
öka produktionsvolymen under 2014.

Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Fat
Pågående nyanläggning

0 (2,0)
0 (0,1)
0,7 (0,1)
1,7 (1,3)
4,3 (0,1)

Box bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
avseende framställning av destillerade spritprodukter. De restprodukter som genereras i tillverkningsprocessen, kornrester
från mäskningen och avloppsvatten från rengöringen av utrustningen, separeras i avloppstankar vilka töms regelbundet
med slambil. Avloppsvattnet tas slutligen om hand vid Öds
kommunala reningsverk i Kramfors kommun. Bolaget avser
att få till stånd en ny avloppsledning till det kommunala
reningsverket i Nyland och på så sätt minska beroendet av
transporter med slambil. Bolaget samarbetar med Kramfors
kommun som är tillståndsmyndighet i denna fråga.

Summa

6,7 (3,6)

INVESTERINGAR

RESULTAT

Förutom löpande investeringar i nya fat för mognadslagring
har inte några större investeringar färdigställts under året. Det
nya lagerhuset har påbörjats samtidigt som projekteringen av
det nya besökscentrat har inletts. Kostnaderna för dessa investeringar redovisas som pågående nyanläggning.
Med det nya lagret beräknas lagringskapaciteten tryggas för
6–8 år framåt, besökscentrat kommer att ge möjligheter till en
fortsatt utveckling av besöksverksamheten.
De investeringar som gjorts i hemsida, webbshop och
fatägarwebb har kostnadsförts. De renoveringar som gjorts i
bolagets hyrda lokal på Östgötagatan har även de kostnadsförts
löpande.

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -5 907 tkr
(-5 235 tkr). Delar av bolagets försäljning under november och
december har inte kunnat resultatavräknas på grund av brist
på fat. Intäkterna avräknas i stället under januari och februari
när nya fat levererats och kan fyllas med sprit. Kostnaderna för
ombyggnad av bolagets hemsida, utvecklingen av webbshop
och fatägarwebb har kostnadsförts i sin helhet under året.
Bolaget räknar med fortsatt försäljningstillväxt under 2014.

MILJÖ

FINANSIERING

Finansieringen under de närmaste åren kommer att ske i huvudsak genom eget kapital, lån från kreditinstitut och fatlån.
Fatlånen är en vedertagen modell för finansiering av svensk
destilleriverksamhet, där kunden betalar för ekfatet samt för
lagring, försäkring, buteljering, etikettering med mera. Innehållet i fatet reserveras för kunden men ägs av bolaget. Kunden
lånar ut en summa vilket motsvarar bolagets försäljningsintäkt.
Lånet återbetalas efter buteljeringen när köpet slutförs.

KASSAFLÖDE

Årets kassaflöde uppgick till 7 808 tkr jämfört med föregående
års 1 781 tkr.
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flerårsjämförelse*
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)

2013

2012

2011

2009/10

20 08/09

7 062
-5 907
60 893
229
34,4

4 329
-5 235
37 907
117,3
25,7

2 302
-5 682
27 519
46,5
31,5

1 600
-2 014
21 601
40,9
28,8

414
-469
4 033
1 282,4
96,0

*) Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

FÖRVÄNTAN AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

Företaget förväntas fortsätta expandera sin verksamhet inom samtliga affärsområden: besöksverksamheten, fatförsäljningen och
försäljningen av buteljerade produkter. I juni lanseras box första whisky via Systembolaget.
RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat

7 249 877
15 897 384
-5 948 023

Totalt

17 199 238

disponeras för att
balanseras i ny räkning

17 199 238

Summa

17 199 238

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande
bokslutskommentarer.
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RESULTATRÄKNING
2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

7 062
6 979
125
1

4 330
5742
258
232

14 167

10 562

-1 452
-3 026
-6 186
-6 861
-1 265

-1 508
-1 540
-5 327
-5 137
-1 082

-18 790

-14 594

-4 623

-4 032

15
-1 299

–
-1 202

-1 284

-1 202

resultat efter finansiella poster

-5 907

-5 234

resultat före skatt
Uppskjuten skatt

-5 907
-41

-5 234
-61

årets resultat

-5 948

-5 295

rörelsens intäkter m.m.

Not

Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och råvaror
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror och färdiga varor
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

1

Rörelseresultat

resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
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BALANSRÄKNING
tillgångar
anläggningstillgångar

Not

2013-12-31

2012-12-31

320

–

320

–

9 589
6 955
742
3 900
5 440

9 777
7 629
164
2 482
1 126

26 626

21 178

26 946

21 178

334
18 818
403

109
11 839
541

19 555

12 489

2 869
1 435
301

1 546
373
342

4 605

2 261

9 787

1 979

summa omsättningstillgångar

33 947

16 729

summa tillgångar

60 893

37 907

Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Processutrustning
Inventarier och fordon
Fat
Pågående nyanläggningar

2
3
4
5
6

summa anläggningstillgångar

omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Handelsvaror och färdigvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
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eget kapital och skulder
Not
7

2013-12-31

2012-12-31

8

3 758
6

2 504
–

3 764

2 504

37 327
-14 180
-5 948

21 430
-8 885
-5 295

17 199

7 250

20 963

9 754

Uppskjuten skatteskuld

102

61

summa avsättningar

102

61

7 704
8 786
17 056

5 204
9 922
9 353

33 546

24 479

1 313
3 110
91
265
1 503

1 380
1 175
73
197
788

6 282

3 613

60 893

37 907

Ställda panter för egna skulder
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Maskiner belastade med äganderättsförbehåll

5 110
10 200
1 487

5 110
4 000
1 575

Summa ställda säkerheter

16 797

10 685

Regionalt investeringsbidrag

2 314

3 534

Summa ansvarsförbindelser

2 314

3 534

eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

summa eget kapital
avsättningar

långfristiga skulder
Konvertibla lån
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

9
10

kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10

summa eget kapital och skulder

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
ställda säkerheter

ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS
2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

Rörelseresultat
Avskrivningar
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta
Vinst vid försäljning av inventarier

-4 623
1 265
15
-1 299
–

-4 033
1 082
0
-1 202
-136

Betald skatt

-4 642
17

-4 289
–

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-4 625

-4 289

Minskning(+)/ökning(-) av varulager
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder

-7 066
-2 337
2 717

-5 785
-754
-734

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-11 311

-11 562

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av byggnader och mark
Förvärv av processutrustning
Förvärv av inventarier och fat
Försäljning av inventarier

-320
-4 314
–
-2 398
–

–
-2 126
–
-1 371
479

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-7 032

-3 018

Årets nyemission
Upptagna lån
Amortering av låneskulder

17 151
10 392
-1 392

6 385
11 429
-1 453

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

26 151

16 361

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

7 808
1 979

1 781
198

Likvida medel vid årets slut

9 787

1 979

den löpande verksamheten

Not

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
allmänna upplysningar

till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget
kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade
med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av
den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga.

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom
bfnar 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (k2-reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden
har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Principerna är oförändrade
jämfört med föregående år.

VARULAGER

Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämdens 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 tillverkningskostnader.
Vid värdering har inte hänsyn tagits till kapacitetsutnyttjande.
Mognadslagring är ett viktigt produktionssteg i tillverkningen av whisky. Mognadslagret redovisas som varor under
tillverkning tills den buteljeras och kostnaderna för mognadslagringen påförs lagervärdet.

VÄRDERINGSPRINCIPER M.M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

definition av nyckeltal
KASSALIKVIDITET

Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder.

fordringar

SOLIDITET

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten
skatt enligt aktuell skattesats i förhållande till balansomslutningen.

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med
eventuell nedskrivning.

redovisning av intäkter

avskrivningsprinciper
för anläggningstillgångar

Intäktsredovisning sker i enlighet med bfnar 2003:3 Intäkter.
Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad
som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför
inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får
ersättningen i likvida medel direkt vid leverans.Avdrag görs för
lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets 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, bolaget behåller inte något engagemang
i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell
kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som
bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och
de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt
över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden
för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Processutrustning
Inventarier och fordon
Fat
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% per år
1–4
5
5–10
10–20
10

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
not 1

personal

2013

2012

9
1
10

7
1
8

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Ersättningar till styrelse och vd
Löner och andra ersättningar

855
3 452

844
2 876

summa
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

4 307
2 034
276

3 720
1 535
280

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

Av företagets pensionskostnader avser 83 tkr (121 tkr) företagets ledning.
Till den av årsstämman valda styrelsen utgår ett fast styrelsearvode. De valda styrelseledamöterna erhåller arvode enligt följande:
styrelsens ordförande 88 tkr, övriga ledamöter erhåller ett arvode om 44 tkr. Verkställande direktören har för 2013 erhållit lön
och ersättningar uppgående till 635 tkr.Verkställande direktörens pensionsförmåner motsvarar itp-planen.

not 2

byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivningar enligt plan
Redovisat värde vid årets slut
Redovisat värde byggnader
Redovisat värde markanläggningar
Redovisat värde mark

Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag 1 371 tkr.
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2013-12-31

2012-12-31

10 124
–
–
10 124

8 097
1 728
299
10 124

-347
-188
-535
9 589

-177
-170
-347
9 777

8 783
62
744
9 589

8 967
66
744
9 777

not 3

processutrustning
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivningar enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

2013-12-31

2012-12-31

9 090
9 090

9 090
9 090

-1 460
-675
-2 135

-785
-675
-1 460

6 955

7 630

2013-12-31

2012-12-31

246
475
194
915

175
71
–
246

-82
-91
-173

–47
-35
-82

742

164

2013-12-31

2012-12-31

2 823
1 730
–
4 553

2 138
1 065
-380
2 823

-341
–
-312
-653

-214
38
-165
-341

3 900

2 482

Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag med 3 444 tkr.

not 4

Inventarier och fordon
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

not 5

fat
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut
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not 6

not 7

pågående nyanläggningar

2013-12-31

2012-12-31

Vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar

1 126
4 508
-194

1 028
397
-299

Redovisat värde vid årets slut

5 440

1 126

överkurs
fond

ansamlad
förlust

21 430
16 702
-805

-14 180

eget kapital
aktiekapital

not 8

not 9

Vid årets början
Nyemission
Emissionskostnader
Nyemission under registrering
Årets resultat

2 504
1 254

Vid årets slut

3 758

upplysningar om aktiekapital

Nyemission
under
reg istrering

6
-5 948
6

37 327

-20 128

antal a-aktier

antal b-aktier

summa

Antal/värde vid årets ingång
Nyemission
Ej registrerad nyemission

1 638 450
200 000

865 825
1 053 979
5 700

2 504 275
1 253 979
5 700

Antal vid årets utgång

1 838 450

1 925 504

3 763 954

konvertibla lån
Konvertibellån 2010
Södgars Trading AB
Nordic Whisky Capital AB
Norrlandspojkarna AB
BLL Invest AB

Konvertibellån 2012
Norrlandsfonden
Konvertibellån 2013
Personalkonvertibel

Summa

36

2013-12-31

2012-12-31

501 000
501 000
501 000
501 000
2 004 000

501 000
501 000
501 000
501 000
2 004 000

3 200 000
3 200 000

3 200 000
3 200 000

2 500 000
2 500 000

–
–

7 704 000

5 204 000

Konvertibellånet från 2010 löper med en årlig ränta om 6%. Perioden för påkallande av konvertering löper till och med den
15 november 2015, med en teckningskurs om 21:90 kronor per aktie. Lånet förfaller till betalning den 1 december 2015 om
konvertering ej skett.
Konvertibellånet från 2012 löper med en årlig ränta om 6%. Perioden för påkallande av konvertering löper till och med den
31 december 2016, med en konverteringskurs om 24:00 kronor per aktie. Skuldebrevet ska, i den mån konvertering ej skett
dessförinnan, återbetalas den 31 januari 2017.
Konvertibellånet från 2013 löper med en rörlig ränta som per balansdagen uppgick till 5,25%. Perioden för påkallande av
konvertering löper till och med den 31 januari 2018, med en konverteringskurs om 15:00 kronor per aktie.

not 10

övriga skulder till kreditinstitut
Förfallotidpunkt, inom 1 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen

2013-12-31

2012-12-31

1 313
5 187
3 599

1 380
5 148
4 775

10 099

11 303

bjärtrå 12 mars 2014

anders larsson
Ordförande

birger larsson

Håkan Persson

Mats de Vahl

Thomas Larsson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 12 mars 2014

Lars Skoglund
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i box destilleri ab, org. nr. 556729-2593

rapport om årsredovisningen

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen.

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för box
D estilleri ab för år 2013.

rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar

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.

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 box Destilleri ab för år 2013.
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 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.

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 2013 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

sundsvall den 12 mars 2014

lars skoglund
Auktoriserad revisor
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