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é	Destilleriet har etablerats som viktigt besöksmål
i Västernorrland.
è	Box destillerichef Roger Melander bedriver plakatpolitik
i mässmontern.
ê Smygpremiär för The Explorer på Ishotellet i Jukkasjärvi.

é	Specialbuteljeringen Cask Owners Bottling, riktad mot
våra fatägare, sålde slut omedelbart.
ç	Whiskyfestivalen hölls för första gången under två
dagar och såväl publik- som försäljningsrekord.
ç Aktieägarhelg vid destilliet i mars månad.
ê	I november hade Roger Melander en fullsatt provning
på The Malt Bar South Park i Tokyo. Ett tjugotal l yckliga
japanska whiskyentusiaster fick prova fyra sorters Box,
inklusive The Messenger, som vid blindprovningen stod
som klar vinnare.
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BOX I KORTHET
Box Destilleri AB har sedan 2010 opererat som ett whisky
destilleri i Bjärtrå, Ådalen. Bolagets affärsidé är »att med Ådalen
som bas producera maltwhisky och whiskyupplevelser av
yppersta kvalitet.« Målsättningen är att skapa en singelmalt i
absolut världsklass och Box har genom sina tidiga lanseringar
av ung whisky visat att målet är absolut nåbart.
Försäljning av 40-litersfat, så kallade Box Ankare, till privat
personer och företag har varit en viktig del av verksamheten

under uppbyggnadsfasen och är även fortsättningsvis en ryggrad
i verksamheten tillsammans med försäljningen av egna butel
jerade produkter i Sverige och internationellt.
På destilleriområdet i Bjärtrå har även en modern besöks
anläggning skapats med bistro, butik samt konferensmöjligheter.
Besökscentret har öppet alla dagar i veckan med guidade turer
under juni–augusti. Box Destilleri har cirka 1600 aktieägare
och är noterade på Alternativa Aktiemarknaden.

ÅRET I SAMMANDRAG

Resultatsammanställning
2015
2014
Omsättning, netto (mkr)
27,56
15,99
Rörelseintäkter (mkr)
34,25
23,05
Förändring (%)
+49
+63
Kostnader (mkr)	-32,40	-24,32
Rörelseresultat EBIT (mkr)
1,84	-1,44
Resultat efter skatt (mkr)
0,35	-2,16

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

•	På Cinderella Whisky Fair slår vi alla tiders försäljningsrekord
när vi lanserar Archipelago 2015, en exklusiv utgåva för Viking
Line. Det blir ett fullständigt kaos när besökarna stormar
montern.
•	Vi sjösätter Box on Tour Mälardalen med en serie provningar
i samarbete med klubbar och restauranger.
•	Stor aktieägarhelg vid destilleriet där stjärnkocken Gert
Klötzke tillagar en grillbuffé i världsklass.
•	I samarbete med Ateljé Lyktan premiärsmakas Box Explorer
på ljusföretagets VIP-salong i Milano och i samarbete med
Lemmelkaffe på Ishotellet i Jukkasjärvi.
•	En delegation från Box besöker Skottland för att bland annat
studera miljövänlig energiteknik.
•	Den tredje buteljeringen i Early Days Collection, The Explorer,
introduceras i 10 000 flaskor på Systembolaget i juni.
•	Besökscentret har under tre månader öppet sju dagar i veckan
med tre dagliga destilleriturer. För första gången finns anställda
guider samt bistro och café. 80 personer i snitt per dag går
guidade turer.

•	B ox Whiskyfestival genomförs för första gången under två
dagar och slår alla tidigare rekord i såväl besöksantal som
försäljning.
•	En extra bolagsstämma hålls den 8 september där den särskilda
granskningen presenteras som enda punkt. Den särskilda
granskningen läggs till handlingarna.
•	En specialbuteljering på 2500 flaskor, Cask Owners Bottling
riktad mot våra fatägare, säljer slut omedelbart.
•	Samarbete med Nielsen Discount i Tyskland och Juuls Vin og
Spirtitus i Köpenhamn inleds för utlämning av buteljerade
ankare.
•	Samarbete med La Maison de Whisky i Paris inleds för för
säljning av buteljerade produkter i Europa.
•	Den fjärde och avslutande buteljeringen i Early Days Collection, The Messenger, lanseras på Systembolaget i december.
•	2500 flaskor av en ny exportserie kallad Early Days Batch 001
levereras till La Maison de Whisky i Paris för den europeiska
marknaden.

ÅRET MED BOX
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ära aktieägare och Boxvänner. När jag
skriver dessa rader kan jag summera
ett framgångsrikt och inspirerande
2015. Omsättningen ökade med 49
procent och vi redovisar ett positivt
resultat för första gången i vårt fö
retags korta historia. Jag är mycket stolt över att vår lilla
organisation har kunna driva företaget fram emot, förbi och
bortom dessa mål.
Vi ligger nu ett år före vår långtidsprognos och vi har
överträffat de mål vi har satt upp. Under året har vi förbättrat
vårt rörelseresultat med nästan 3,3 miljoner kronor. Bakom
resultatförbättringen ligger en försäljningsökning på 72 pro
cent, inte minst har våra buteljeringar bidragit till detta, men
även fatförsäljningen.
BOX GOES ABROAD

2015 blev det år där vi tidigare än planerat tog de första
stegen ut på den internationella whiskyscenen i och med
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samarbetet med vår försäljningspartner La Maison du Whisky
i Paris. Samarbetet kommer att utvecklas ytterligare under
2016.
Besöksverksamheten får en allt större plats på Box och är
ett viktigt nav i bygget av vårt varumärke. 2015 öppnade vi
även vår konferens- och restaurangverksamhet. Under sommar
månaderna deltog 80–90 personer dagligen på våra guidade
turer. Intresset för att besöka oss ökar ständigt och vår ambition
är att utveckla vår besöksverksamhet i alla dess delar.
NYA PRODUKTER ÖKAR INTRESSET

Tack vare ett unikt samarbete med ett av de mer berömda Islay
destillerierna kunde vi erbjuda Ankare som tidigare innehållit
hårt rökig Islaywhisky. Dessa fat mottogs med mycket stort
intresse och bidrog stort till 2015 års fatförsäljning.
I december avslutade vi vår introduktionsserie The Early
Days Collection. När vi summerar serien är vi mer än nöjda,
såväl kritiker som vår publik har tagit dessa buteljeringar
av ung whisky till sina hjärtan. The Messenger, sista utgåvan

Aktiekursen för Box Destilleri AB för januari 2015–februari 2016 (kr).
Källa: Alternativa Aktiemarknaden.
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i Early Days Collection, pekar ut vägen framåt mot nästa steg
i vår utveckling, The Second Step Collection, som vi påbörjar
lanseringen av under 2016.

vi fastslagit är mycket glädjande. Vi har kämpat mot högt
ställda mål, men klarat dem tack vare besjälade insatser och
ett storartat engagemang där vi stått upp med kunskap, kva
litet och kompetens på ett sätt som fyller mig som vd med
tacksamhet, värme och glädje. Vi fortsätter vår resa på att
göra Sverige, Box Whisky och Ådalen till en betydelsefull
plats i whiskyvärlden.
Jag gläds också åt att du som aktieägare valt att vara med
oss på vår resa, och under 2016 kommer vi att uppmärk
samma detta.




Bjärtrå i januari 2016
Thomas Larsson
verkställande direktör

DEDIKERADE MEDARBETARE I ALLA LED

Avslutningsvis vill jag understryka att vi följer våra beslutade
strategier. Att vi levt upp till våra mål och levererar de resultat

VD HAR ORDET
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OCH

en globala marknaden för whisky är
i förändring. En lång följd av år med
stora framgångar för skotsk whisky
industri bröts under 2013 och fjolåret
innebar en fortsatt nedgång både i
volym (3 %) och värde (7 %). Vissa
marknader backade med långt över 10 procent, framförallt
beroende på ekonomiskt instabila euromarknader och svårig
heter i handeln med exempelvis Ryssland.
Detta har inneburit att flera planerade investeringar inom
den skotska industrin har skrinlagts och att de stora aktörerna
skrivit ner sina prognoser. Inom segmentet singelmaltwhisky
har dock skotsk industri hållit ställningarna väl. Statistiken visar
på en ökning (volym 9%, värde 11%), framförallt är detta drivet
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FÖRSÄLJNING
av storsatsningar på yngre NAS-whisky (No Age Statement)
inom företrädesvis global retail.
Singelmaltens andel av den skotska exporten fortsätter att
öka både vad gäller volym men framförallt värde.
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VOLYM – Totalt buteljerat i miljoner liter ren alkohol (staplar/vänster axel)
VÄRDE – Totalt värde i miljoner brittiska pund (linjer/höger axel)

I de skotska lagerhusen fortsätter äldre whisky att minska medan
den totala mängden whisky ökar.
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MALTWHISKY I LAGER (miljoner OLA (Original litres of alcohol, dvs mängden
alkohol vid fyllningen av faten))

STORT INTRESSE FÖR SMÅSKALIGHET ÄVEN FÖR WHISKY

Trenden med ett ökat intresse för mikrodestillerier, craft whisky
och lokalproducerat är fortsatt mycket stark. Samtidigt som
de stora destilleribolagen i betydande grad skriver ner sina
investeringar och håller igen på planerade satsningar realiseras
flera nya småskaliga och entusiastdrivna destilleriprojekt. Under
2015 utökades den skotska destillerikartan med minst fem nya
destillerier, ytterligare ett 20-tal är under prospektering, nästan
lika många på Irland och i USA beräknas antalet nya destillerier
vara flera hundra.
Ett ökat intresse för nya länders whisky och för hantverks
mässig, småskalig produktion är positivt för Box Destilleri. Bland
de små är Box ett relativt stort destilleri och till skillnad från de
flesta andra har Box en ambition att bli ett globalt varumärke.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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Det må vara trångt inom nischen nya världswhiskydestillerier,
men bland destillerier som har kraft och storlek att etablera
sig globalt är Box möjligheter goda.

whiskyn i världens största whiskyland Frankrike fördubblade
sin marknadsandel under 2013.
MARKNADEN I SVERIGE

WORLD WHISKY FORTSÄTTER ATT ÖKA

Nya länders whiskyproduktion är på stark frammarsch. Intresset
för exempelvis japansk, indisk och taiwanesisk singelmaltwhisky
är starkt uppåtgående och kategorin världswhisky, till vilken
Box räknas, är marknadsmässigt mer intressant än någonsin.
Mellan 2003 och 2013 visar världswhisky på en årlig tillväxt
av 8,3 %. Analytikerna förespår en fortsatt kraftig tillväxt för
icke-skotsk whisky under de närmaste fem åren.Tillväxten är
framförallt driven av indisk whisky men med starka siffror även
för amerikansk, irländsk och japansk whisky.
BERÄKNAD FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT 2014–2019
(1 case = 9 liter)
Amerikansk whiskey
+11,5 milj cases
Irländsk whiskey
+4 milj cases
Indisk, japansk etc whisky
+68,3 milj cases
Under 2014–2019 beräknas även Travel Retail växa påtagligt,
liksom en rad nationella marknader. Notabelt är att taiwane
siska Kavalan från King Car Distillery har fortsatt att tilldelas
utmärkelser i de mest ansedda tävlingarna och att den japanska
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Den svenska marknaden för whisky visade fortsatt tillväxt
under 2015. Whiskysegmentet som helhet ökade med 2,7 %
medan maltwhisky ökade med betydande 8,3%. Den globala
premiumiseringen är tydlig även i Sverige. Konsumenterna
väljer bättre och delvis dyrare produkter. Svensk och japansk
whisky visar mycket starka siffror med en tillväxt för svensk
whisky på 38,8% och för japansk whisky på 31,3%.
Försäljning av svensk whisky via Systembolaget 2015

Mackmyra 82,3%
Box 9,7%
Hven 6,4%
Övriga 1,6%

Totalt såldes cirka 88 000 liter svensk whisky. Box marknads
andel av svensk whisky exklusive lågprissegment är 16 % och
växande.

TOPP 10 SVENSK WHISKY 2015
Systembolagets försäljningsstatistik 2015, svenskproducerad whisky,
11,5 månader (pris/volym och antal liter).
1. Mackmyra Svensk ek

499 kr/700 ml

16 607

2. Mackmyra Svensk rök

462 kr/500 ml

8 164

3. Mackmyra Sommartid

598 kr/700 ml

6 616

4. Sweden Rock Limited

699 kr/700 ml

4 209

5. Mackmyra Motörhead

666 kr/700 ml

4 007

6. Box The Explorer

837 kr/500 ml

3 981

7. Spirit of Hven

495 kr/500 ml

3 641

8. Mackmyra Vinterrök

598 kr/700 ml

2 818

9. Box The Messenger

837 kr/500 ml

2 722

10. Mackmyra Iskristall

600 kr/700 ml

2 353

Våra stora buteljeringar, The Explorer och The Messenger,
placerade sig på sjätte respektive nionde plats i försäljnings
statistiken vad gäller svensk whisky generellt under 2015.

2015 presenterade ytterligare två mindre svenska aktörer, Norrtelje
Brenneri och Skånska Spritfabriken, svensk whisky. Förutom
Mackmyra och Box är övriga svenska whiskydestillerier små
eller mycket små producenter. Främst bland dessa är Hven och
Smögen som lanserat förstklassig whisky i små och mindre serier.
Båda dessa destillerier bidrar starkt till ett växande kvalitetsrykte
för den svenska whiskyn.
Mackmyra, som är den försäljningsmässigt största svenska
tillverkaren, har visat ökade försäljningssiffror under året på
+11 %. Under 2015 genomförde Mackmyra en tydlig diffe
rentiering av produktutbudet mot volymsegmentet i och med
lanseringen av Mack, en lågprisprodukt inom singelmaltens
lägsta prissegment.
Under året togs också beslut om att starta ett nytt svenskt
destilleri i storleksordningen +100 000 LPA av Nordic Whisky
Capital. Bolaget, Arboga Whisky, ska vara klart för produktions
start under 2016. Dessutom presenterades beslut om att starta
ett nytt mikrodestilleri i Uppsala.

SVENSK WHISKYINDUSTRI

Den svenska whiskyproduktionen fortsatte att minska under
2015, främst beroende på stora sparprogram hos Mackmyra vars
årsproduktion stannade vid några 10 000 liter ren alkohol (Litres
Pure Alcohol, LPA), att jämföras med Box 101000 LPA. Box var
därmed Sveriges klart största producent av whisky under 2015.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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Nicklas Dahlström blev stolt ägare till ett av de första Islayfaten som såldes på Stockholm Beer & Whisky Festival i september 2015.

ISLAYFAT GAV REKORDFÖRSÄLJNING
Whisky från den hebridiska ön Isle of Islay har en sällsynt aktad ställning hos svenska
whiskyvänner.
I synnerhet är whiskyn från de tre templen på sydkusten Lagavulin,
Ardbeg och Laphroaig synnerligen karaktärsfull och o mtyckt. Därför var
det med stor glädje som Box, tack vare goda kontakter lyckades köpa
fat som tidigare innehållit klassisk whisky från ett av dessa destillerier.
Med hjälp av tunnbindaren Johan Thorslund bands sedan dessa fat om
till 40-liters Ankare.
– Vi fick ett fantastiskt gensvar på dessa fat, och de hjälpte oss att slå
alla tiders försäljningsrekord. Det tog inte många veckor att sälja alla faten,
berättar senior brand ambassador Hasse Nilsson.
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Hur whiskyn kommer att utvecklas i dessa fat vet vi inte, men förhoppningen är att den mäktiga Islayröken ska lämna ett tydligt smakbidrag till
Boxwhiskyn.
– Islayfaten är ett exempel på innovativa och intressanta fatprodukter
som vi gärna erbjuder våra kunder. Vi vet inte om vi kommer att kunna upprepa
succén med just fat från Islay, men vi diskuterar ständigt fatidéer och har
långt gångna och spännande planer på nya fattyper, säger Hasse Nilsson.

Förväntansfullda fatägare i form av äkta paret
Kenneth och Ingela Lindblad från Linköping.

FATFÖRSÄLJNING
VÄRDET FÖR KUNDEN SKA FÖRSTÄRKAS

Försäljningen av Box 39,25 liters Ankare stod under 2015 för
24 % av bolagets totala försäljning. Försäljningen av 40 liters
fat till privatpersoner, klubbar och företag är en fortsatt viktig
grundpelare för Box Destilleri med mycket positiv inverkan
på kassaflödet.
Under 2015 uppnåddes offensiva säljmål både vad gäller
antal nya fat samt bibehållna marginaler. När det gäller second
fills hade en högre försäljning prognostiserats men en överras
kande stor del av fatägarna valde i stället fortsatt lagring eller
delbuteljering. En offensiv marknadsutveckling under flera
år kompletteras nu av en mer konsoliderande strategi med
bland annat utveckling av själva kundvärdet som fatägare och
kundservice.

nöjda fatägare. Samarbete vad gäller utlämning har under 2015
utvecklats med Juuls i Köpenhamn samt Nielsen Discount i Burg,
Tyskland. Fatförsäljningen kommer över tid att fortsätta att ligga
på en hög nivå både vad gäller prioritering som i absoluta tal.
POPULÄR ISLAYLAGRING

Under året kunde vi erbjuda marknaden en ny unik fatprodukt,
Box 39,25 Islay, som möttes av mycket stort intresse. Behovet
av intressanta fatprodukter är stort på marknaden och en viktig
strategi för Box. Innovativa produkter som lockar whiskyin
tresserade kommer fortsatt att vara en del av vår fatstrategi.
Under 2015 kunde vi också erbjuda våra fatägare att köpa
den första utgåvan Cask Owners Bottling, vilken sålde slut
mycket snabbt.

DEN SOM VÄNTAR PÅ NÅGOT GOTT …

Antalet fatägare som nu buteljerar sina fat ökar rejält under
året och kommer att öka kraftigt under 2016. Erbjudandet
med utlämning i Estland tillsammans med Viking Line har
fortsatt under 2015 med en trevlig gruppresa i augusti med

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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2 BOX PÅ 10 I TOPP
Systembolagets försäljningsstatistik 2015, prissegmentet 699–1000 kr
(liter).
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1. Yamazaki 12 YO

849 kr/700 ml

7 401

2. Ardberg Perpetum

849 kr/700 ml

6 235

3. Ardbeg Uigedaile

699 kr/700 ml

5 386

4. Glengoyne 21 YO

1 079 kr/700 ml

4 826

5. Sweden Rock Limited

699 kr/700 ml

4 209

6. Highland Park 18 YO

849 kr/700 ml

4 041

7. Box The Explorer

837 kr/500 ml

3 981

8. Nikka Yoichi

965 kr/700 ml

3 362

9. Box The Messenger

837 kr/500 ml

2 722

10. Glenlivet Archive 21 YO

995 kr/700 ml

2 699

BUTELJERADE PRODUKTER
BUTELJERINGARNAS FÖRSÄLJNINGSANDEL ÖKAR KRAFTIGT

De egna buteljerade produkternas andel av försäljningen ökade
kraftigt under 2015 och står nu för 64% av Box totala försäljning.
Intäkten var 17 499 300 kr inklusive alkoholskatt.
Under året har lanseringen av The Early Days Collection
fortsatt med två utgåvor, The Explorer och The Messenger.
Dessa såldes för första gången via butikslansering och nådde
sammanlagt cirka 150 butiker.

Försäljningstakten av The Explorer och The Messenger visade
också att vi nått ungefär de volymer vi kan förväntas nå i detta
segment. För att etablera volymmässigt större produkter krävs
en mer dynamisk prissättning och möjlighet att jobba i fler
prissegment.

Försäljning buteljerat 2013–2015, Box Destilleri AB.
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Totalt lanserade Box sex officiella buteljeringar under 2015.
Förutom de två inom Early Days Collection utkom begrän
sade utgåvor som vår festivalwhisky The Festival 2015, The
Archipelago 2015 för Viking Line, Cask Owners Bottling 2015 för
våra fatägare samt den första exportwhiskyn Early Days Batch
001 för internationell försäljning via La Maison du Whisky i
Paris. Totalt buteljerades och såldes 35 964 flaskor, inklusive
ankarbuteljeringar samt cask samples för provningsverksamhet.
BLAND DE TRE BÄST SÄLJANDE DESTILLERIERNA

I det högre prissegmentet för maltwhisky, 699–1000 kr, var
Box med 6 703 liter i topp tre bland bäst säljande destillerier
på Systembolaget. Endast Yamazaki och Ardbeg sålde mer i
ett segment som utgör cirka 10% (57 000 liter) av den totala
försäljningen av maltwhisky på Systembolaget.

BOX PÅ EXPORT

En försiktig utveckling av exportförsäljningen har inletts,
något tidigare än beräknat, med ett samarbete med La Maison
de Whisky i Paris som hub för den kommande försäljningen
i Europa. Provförsäljning på tre marknader sker under inled
ningen av 2016 och en successiv utveckling kommer att ske
på prioriterade marknader i och utom Europa tillsammans
med partner.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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BESÖKSVERKSAMHET OCH EVENEMANG
ETT UPPSKATTAT BESÖKSMÅL I REGIONEN

Box besökscenter på destilleriet i Bjärtrå är en viktig nod i Box
varumärkesarbete och en fantastisk möjlighet för våra kunder att
uppleva hjärtat i verksamheten. 2015 var det första året med en mer
offensiv satsning på vårt besökscenter efter färdigställandet 2014,
med öppethållande alla dagar från den 15 juni
till och med augusti. Catarina Molitor Sjöberg,
som har stort branschkunnande, anställdes med
målsättningen att utveckla verksamheten.Två fasta
guider anställdes inför säsongen som tog hand
Catarina Molitor
om tre dagliga visningar under juni till augusti. Sjöberg.
Som besöksanläggning har Box fått en
flygande start och är redan ett av Västernorrlands mer besökta.
Under året flyttades också positionen fram som ett mycket
turistvänligt besöksmål med väl fungerande bistroverksamhet
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och butik. Under året installerades ny inredning och lokalerna
gjordes mer ändamålsenliga.
Idag är besökscentret öppet året runt. Företag och grupper
bokar in sig för konferenser samt besök med whiskyevent,
provningar, visningar och middag. Totalt besökte omkring
2500 personer destilleriet under sommarmånaderna och 80
personer deltog dagligen i de guidade turerna.
WHISKYFESTIVAL MED REKORD

Under årets whiskyfestival sattes också rekord vad gäller försälj
ning. Omkring 2500 personer besökte evenemanget som under
2016 firar 10-årsjubileum. Under 2015 stod Besöksverksamhet
och evenemang för 10% av den totala försäljningen.

é	Tre whiskyfat möter besökarna vid
ankomsten ut till udden vid Ångermanälven
där destilleriet är beläget.

EN FOLKFEST I DAGARNA TVÅ
Sista helgen i juni bjöd vi återigen in Ådalen och hela
whisky-Sverige till Box Whisky Festival.
För första gången slog vi upp portarna redan
på fredagskvällen och hälsade välkommen
med musik, mingel och goda drycker. Trots att
vädergudarna inte enbart bjöd på strålande
solsken så blev festivaldagarna ändå en stor
succé. Omkring 2500 personer snurrade genom
vändkorsen och hjälpte till att sätta försäljningsrekord i alla kassor.
I år hade dessutom festivalområdet utökats
och vd Thomas Larsson kunde mycket nöjd
konstatera att såväl fatförsäljningen som hela
den organisatoriska apparaten fungerade som
det var tänkt.

– Det är en stor arbetsuppgift att arrangera
Festivalen och det är tur att vi kan manna upp
med så många som vill hjälpa oss. 1–2 juli
2016 firar festivalen 10 år, då ska vi verkligen
slå på stora trumman, säger Thomas Larsson.
Under festivalhelgen såldes rekordmånga
fat och den av de flesta så emotsedda festivalbuteljeringen orsakade långa förväntansfulla
köer. Box Whisky Festival har blivit en av höjdpunkterna i whisky-Sverige och en sommarfest
som lockar intresserade från hela landet till
vackra Ådalen.

PRODUKTION

U

nder 2014 gjordes stora investe
ringar i produktionsanläggningen
då såväl ett nytt lagerhus som en
buteljeringsanläggning togs i bruk.
2015 har inte medfört några större
satsningar på produktionssidan ef
tersom anläggningen nu är tämligen komplett och väl klarar
verksamhetens nuvarande behov.
Under hösten 2015 sattes buteljeringsanläggningen på hårda
prov då flera, med Box mått mätt, större utgåvor buteljerades.
Anläggningen motsvarade förväntningarna bortsett från att den
visade sig något mer personalkrävande än vad som förutsetts.
Vid anläggningen buteljerades The Explorer och The Messenger,
The Festival 2015, Early Days Batch 001, The Archipelago samt
Cask Owners-buteljeringen. Dessutom buteljerades alla de fat
som fatägarna valt att buteljera.
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Att kunna buteljera i egen regi har visat sig vara både
kostnadseffektivt och funktionellt. Under året investerade vi i
ett tömningstråg som göts in i golvet.Tömningstråget kommer
att hjälpa oss att på ett effektivare sätt kunna tömma fat vid
buteljering och omtappning.
KOMMUNALT AVLOPP

I ett samarbete med Kramfors kommun har vi under hösten
lagt ner en två kilometer lång rörledning där allt avlopp från
produktionen pumpas över till det kommunala avloppsverket
i Nyland. Med denna avloppsledning kommer vi kraftigt att
minska vårt behov av att transportera vårt avlopp från pro
duktionen med lastbil.
Vi minskar då miljöbelastningen, reducerar behovet av
transporter och effektiviserar produktionen på ett kostnads
effektivt och miljömässigt sätt.

é Innovativa lösningar och
ingenjörskonst är viktiga
ledstjärnor i produktionen.

Producerad spr

Antal fyllda fat i lager, per den 31 december
7 000
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6 000
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5 000

Satsningar har gjorts för att anpassa vårt affärssystem bland
annat med avseende på lagerhantering och produktion. Systemet
kommer bidra till en effektivare process med bättre rapportering
och säkrare kontroll- och analysverktyg.
Antal fyllda fat i lager, per den 31 december
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Under 2015 producerades
sammanlagt 101 489,4 lpa (liter
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100-procentig alkohol),
vilket
var helt i linje med den plan
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som produktionen följer
3 000 och väl i nivå med föregående års
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har fungerat mycket väl bortsett från
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Hela produktionsprocessen drivs efter en ut
talad förbättringsstrategi där innovativa lösningar
och ingenjörskompetens är viktiga ledstjärnor. Av
den sprit som producerades var 30 323,2 lpa rökig
sprit och 71166,2 LPA orökt sprit. Fördelningen
mellan rökig och orökt sprit följer den långsiktiga
marknadsplanen och grundar sig på prognostiserad
försäljning. Under 2015 köpte vi all vår rökta malt
i Skottland. Den första leveransen anlände till Box
den 3 februari, tidigare har vi använt leverantörer
från andra länder.
Vid 2015 års utgång fanns 6 888 fyllda fat i lager
husen, av dem är cirka 3 000 kundägda Ankare och
resterande fat i större storlekar upp till sherry butts på
drygt 450 liter, huvuddelen är dock bourbon barrels.
Tillsammans med vår huvudleverantör av fat,
Johan Thorslund från Thorslundkagge, besökte de
stillerichefen destillerier och tunnbinderier i USA för
att säkerställa leveransen av fat och utbyte av idéer.
Av samma skäl företogs också en resa till Japan för
att undersöka om det finns intresse och möjligheter
till samarbetsprojekt.
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The Messsenger, den sista butelljeringen i serien The Early Days Collection.

PUNKT FÖR THE EARLY DAYS COLLECTION
I december lanserades den fjärde och sista buteljeringen i fyrstegsraketen
The Early Days Collection.
Därmed var pilotserien fullbordad och Box Destilleri kunde se
tillbaka på fyra utgåvor som fått ett enastående gott mottagande av såväl expertis som whiskyentusiaster och Boxvänner.
Mest imponerande är gensvaret för The Challenger, nummer
två i serien, som försvann från Systembolaget på 45 minuter
och 8 sekunder. De 5000 flaskorna möttes av rena huggsexan.
De följande utgåvorna i serien The Explorer och The Messenger,
buteljerades i större upplagor och fick därför en lugnare försäljningsutveckling. Dessutom valde Systembolaget att lansera dem
via butiksledet vilket gjorde att kunderna i lugn och ro kunde
köpa sina flaskor jämfört med de tidigare webblanseringarna.
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– Glädjande nog är i stort sett hela serien slutsåld, bortsett
från ett mycket litet restlager och det som eventuellt står kvar i
butik, säger Box brand manager Jan Groth. Särskilt glädjande
är att serien också visade på en utveckling där sista steget,
The Messenger, gav marknaden ett tydligt budskap om vad
som väntar när det är dags för nästa kapitel i berättelsen om
Box Whisky.

5 ÅR I SAMMANDRAG
2015

2014

2013

2012

2011

27 555

15 998

7 062

4 330

2 302

72

127

63

88

44

1 838

-1 444

-4 623

-4 033

-4 793

354

-2 161

-5 948

-5 295

-5 682

38 250

24 637

14 875

9 240

4 968

9 269

4 398

1 230

-272

-2 727

Balansomslutning (tkr)

95 408

80 224

60 893

37 912

27 519

Materiella anläggningstillgångar (tkr)

39 674

37 469

26 626

21 179

19 106

Varulager (tkr)

34 009

27 555

19 555

12 489

6 705

Eget kapital (tkr)

25 781

23 423

20 963

9 754

8 664

Investeringar (tkr)

4 265

12 465

7 032

3 497

8 650

27

29

34

26

32

159

143

229

117

47

2,70

2,43

1,90

2,88

2,17

1 979

-4 367

7 808

1 781

-1 272

12

11

10

8

7

101 489

102 606

100 429

88 222

78 013

Nettoomsättning (tkr)
Förändring från föregående år (%)
Rörelseresultat (tkr)
Resultat efter skatt (tkr)
Nettoomsättning omräknad (tkr)1
Rörelseresultat omräknat (tkr)2

Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Skuldsättningsgrad (gånger)
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) B
 eräknat rörelseresultat inklusive den lånedel vid en kunds köp av ankare som på grund av alkohollagens regler
resultatavräknas först vid buteljering.

AKTIEN ÄGARNA
OCH

Box Destilleri AB:s totala registrerade aktiekapital vid utgången av 2015 var 3 855 474 kronor, fördelat på 1 929 970 A-aktier
och 1 925 504 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.Vid utgången av 2015 fanns fyra konvertibellån på tillsammans 7 800 000 kronor.
Under 2015 har en personalkonvertibel tecknats med ett belopp på 1 000 000 kronor och ett konvertibellån har konverterats
till aktier med belopp 2 004 000 kronor, totalt 91520 nya aktier av serie a.
Box handlas sedan 2011 på Alternativa aktiemarknaden, en marknadsplats för handel i onoterade aktier. Alternativa aktiemark
naden 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 fyra största ägare fördelat per antal aktier och aktieslag.

antal a-aktier
Norrlandspojkarna ab
Nordic Whisky Capital ab
bll Invest ab
Axson Svenska ab
Övriga ägare
Summa

antal b-aktier

% kapital

% röster

343 755
316 567
298 907
230 000
740 741

177 917
87 015
68 195
75 291
1 517 086

13,53
10,47
9,52
7,92
58,56

17,03
15,33
14,40
11,19
42,05

1 929 970

1 925 504

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
2015
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transaktion

förändring
antal aktier

kvotvärde

förändring
aktiekapital

Totalt
aktiekapital

totalt
antal aktier

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

100 000
10 675
17 580
7 600
1 222 695
543 420
602 305
400 000
859 679
91 520

10
10
10
10
1
1
1
1
1
1

1 000 000
106 750
175 800
76 000
–
543 420
602 305
400 000
859 679
91 520

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
3 855 474

100 000
110 675
128 255
135 855
1 358 550
1 901 970
2 504 275
2 904 275
3 763 954
3 855 474
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STYRELSE PERSONAL
OCH

Styrelsen för Box Destilleri, från vänster:
Birger Larsson, f 1958, styrelseledamot, innehav (via bolag): 298 907 A-aktier,
68 195 B-aktier, 2 ankare.
Mats de Vahl, f 1954, styrelseledamot, innehav (via bolag och privat) 56 106
A-aktier, 4 463 B-aktier.
Håkan Persson, f 1959, styrelseledamot, innehav 1 500 B-aktier, 2 ankare.

Gabriella Axelsson, f 1974, styrelseledamot, innehav (via bolag) 230 000
A-aktier, 5 ankare, 85 067 B-aktier.
Thomas Larsson, f 1951, vd, innehav (via bolag och privat) 133 903 A-aktier,
30 211 B-aktier, 10 ankare.
Johan Nikula, f 1957, ordförande, innehav 500 B-aktier, 2 ankare.
    

Personalen på Box Destilleri, från vänster: Leif Skoglund, produktion; Stefan
Karlsson, produktion; Jan Groth, brand manager; Peter Söderlind, fatägarservice; Elisabeth Öhresten, ekonomiassistent; Peter Granåsen, ekonomichef;
Sandra Wiberg, fatägarservice; Håkan Persson, marknadschef; Tord Guldbrand,

brand ambassador; Thomas Larsson, vd; Catarina Molitor Sjöberg, besökscenter; Benny Hörnström, lager; Hasse Nilsson, senior brand ambassador och
Roger Melander, destillerichef. Saknas på bilden: Cecilia Åhlén-Karlin, fatägar/
kundservice och Bo Eng, brand ambassador.

STYRELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för box destilleri ab (publ), 556729-2593,
får härmed avlämna årsredovisning för 2015.
VERKSAMHETEN

»Att, med Ådalen som bas, producera maltwhisky och whisky
upplevelser av yppersta kvalitet« är vår affärsidé. Företagets
produktion är samlad till Bjärtrå vid Ångermanälvens strand.
Bolaget har kontor i Ådalen, Stockholm och Växjö. Box
intäkter är fördelade på tre områden: buteljerade produkter,
fatförsäljning och besöksverksamhet.
ÅRET I KORTHET

Verksamhetsåret 2015 har varit framgångsrikt, försäljningen av
buteljerade produkter , fatförsäljningen och besöksverksamheten
har alla slagit rekord och överträffat uppsatta mål.
På Cinderella Whisky Fair slog Box försäljningsrekord
vid lanseringen av Archipelago 2015, en exklusiv utgåva för Vi
king Line. Det blev fullständigt kaos när besökarna stormade
montern.
Under året sjösattes »Box On Tour« med start i Mälar
dalen, en serie med provningar i samarbete med klubbar och
restauranger.
Under mars månad anordnades en stor aktieägarhelg med
stjärnkocken Gert Klötzke som bland annat tillagade en grill
buffé i världsklass.
I samarbete med Ateljé Lyktan premiärsmakades Box The
Explorer på ljusföretagets VIP-salong i Milano och i samarbete
med Lemmelkaffe kunde besökarna på Ishotellet i Jukkasjärvi
också provsmaka »The Explorer«.
Under våren reste en deligation från Box Destilleri till
Skottland för att bland annat studera miljövänlig energiteknik.
Besökscentret fick under året en egen chef och hade öppet
under de tre sommarmånaderna, sju dagar i veckan med tre
dagliga destilleriturer. För första gången fanns anställd personal
på plats med bistro och café, ett snitt på 80 personer per dag
gick guidade turer.
Box Whiskyfestival genomfördes för första gången under
två dagar och slår alla tidigare rekord i såväl besöksantal som
försäljning.
En extra bolagsstämma hölls den 8 september då den
särskilda granskningen presenterades som enda punkt. Den
särskilda granskningen lades till handlingarna.
Under senhösten släpptes en specialbuteljering på 2500

flaskor, Cask Owners Bottling, riktad mot våra fatägare. Den
sålde slut omedelbart.
Samarbete med Nielsen Discount i Tyskland och Juuls Vin
og Spiritus i Köpenhamn inleddes för utlämning av buteljerade
ankare som komplement till Systembolaget och vår tidigare
partner Viking Line.
Samarbete med La Maison du Whisky i Paris indleddes för
försäljning av buteljerade produkter i Europa.
Den fjärde och avslutande buteljeringen i Early Days Collection, The Messenger, lanserades på Systembolaget i december.
En ny exportserie kallad Early Days Bach 001 lanserades och
levererades till La Maison du Whisky i Paris för den europeiska
marknaden.
FÖRSÄLJNING

Box Destilleri har haft en fortsatt fortsatt positiv försäljnings
utveckling och ökningen jämfört med föregående år är 72 %.
Bakom ökningen står framförallt den mer än fördubblade
försäljningen av flaskor samt en fortsatt ökad fatförsäljning.
Under året avslutades serien Early Days Collection i och
med att The Messenger släpptes i december. Totalt släpptes sex
buteljeringar, fem i Sverige och en i Frankrike.
Årets Whiskyfestival, den 9:e i ordningen, satte rekord i
antal besökare och försäljning.
KOSTNADER

Box Destilleris 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.
Det tidigare påbörjade arbetet med bolagets fatägarwebb
fortgår. Satsningar har gjorts för att anpassa vårt affärssystem
avseende CRM, lagerhantering och produktion. Kostnaderna
för lager och produktionsutveckling har aktiverats som pågå
ende arbete.
I tapphuset har fortsatta ombyggnader gjorts för att under
lätta arbetet med våra buteljeringar. Besöksscentret har inretts
med nya möbler viss maskinell utrustning. Parkeringsytor och
grönytor har anlagts, ett arbete som kommer att fortgå även 2016.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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PRODUKTION

Produktionen vid bolagets anläggning har fungerat mycket
bra och utan störningar. Totalt producerades 101489 liter ren
alkohol jämfört med 2014 då det producerades 102 606 liter ren
alkohol. Omräknat till fatstyrka 60% motsvarar produktionen
en volym om 169 148 liter.
MILJÖ

Box Destilleri bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöbalken avseende framställning av destillerade spritpro
dukter. De restprodukter som genereras i tillverkningspro
cessen, kornrester från mäskningen och avloppsvatten från
rengörningen av utrustningen separeras i avloppstankar, vilka
töms regelbundet med slambil. Avloppsvattnet tas slutligen om
hand vid Öds kommunala reningsverk i Kramfors kommun.
Under året har en ny avloppsledning färdigställts mellan
Box och reningsverket i Nyland. Ledningen har testats och
kommer att tas i drift under första halvåret 2016. Avloppsled
ningen innebär att tömningen med slambil kan minimeras
med betydande miljöfördelar. Box Destilleri har även med
verkan från 2016 tecknat ett avtal med Eon om elleveranser
från vindkraft, vilket på så sätt bidrar till att sänka utsläppen
av koldioxid, samt till en långsiktig omställning mot ett mer
hållbart energisystem.
INVESTERINGAR

De investeringar som gjorts under 2015 har syftat till att fär
digställa delar av området kring destilleri och lagerhus samt
inredning av det nya besökscentret. Förutom dessa investeringar
görs löpande investeringar i fat för egen mognadslagring. För
pågående nyanläggning redovisas förändringen och har förde
lats på respektive anläggningstyp i samband med att tillgången

aktiverats. Box Destilleri erhöll ett bidrag från Tillväxtverket
med 348 381 kronor. Bidraget har minskat investeringarna med
motsvarande belopp.
Årets investeringar fördelar sig enligt tabellen nedan, med
föregående år inom parentes (mkr).
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Fat

0,5 (13,3)
0 (0,6)
1,1 (1,1)
2,4 (1,5)

Summa

4,0 (16,5)

FINANSIERING

Box Destilleris finansiering har fram till 2015 i huvudsak vilat
på tre ben, ägarkapital i form av aktiekapital och konvertibla
lån, fatlån där försäljningen av ett fat genererar ett lån vilket
återbetalas när fatköparen buteljerar sitt fat samt banklån.
Under året har en ny personalkonvertibel getts ut på 1 mkr,
fatlånen har tillfört verksamheten 10 mkr och nya banklån
2,5 mkr.
RESULTAT

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 506 tkr
(-2 679 tkr). Det är första gången Box Destilleri kan redovisa
ett positivt resultat. Resultatet är bättre än prognosticerat men
framförallt ett resultat av framgångsrik flaskförsäljning.
KASSAFLÖDE

Årets kassaflöde uppgick till 1 979 tkr jämfört med föregående
år -4 367 tkr.

FLERÅRSÖVERSIKT

flerårsjämförelse*
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
*) Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

28

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2015

2014

2013

2012

27 555
506
95 408
159
27,0

15 998
-2 679
80 224
143
29,2

7 062
-5 907
60 893
229
34,4

4 329
-5 235
37 907
117
25,7

ÄGARE

Inga väsentliga ägarförändringar har skett under året. Bolagets aktie handlas via handelsplatsen Alternativa.se.
Av förteckningen nedan framgår vilka ägare som äger mer än 10% av antalet aktier eller röster i bolaget per balansdagen 2015-12-31.
antal a-aktier
Norrlandspojkarna ab
Nordic Whisky Capital ab
bll Invest ab
Axson Svenska ab

343 755
316 567
298 907
230 000

antal b-aktier

% kapital

% röster

177 917
87 015
68 195
75 291

13,53
10,47
9,52
7,92

17,03
15,33
14,40
11,19

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE FRAMTIDA UTVECKLING

Box Destilleri förväntas fortsätta expandera sin verksamhet inom samtliga affärsområden: besöksverksamhet, fatförsäljning och
försäljning av buteljerade produkter. Försäljningsvolymen av buteljerade produkter förväntas fördubblas jämfört med 2015.
RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kr):
Överkursfond
39 313 584
Balanserat resultat 	-17 742 306
Årets resultat
354 014
Totalt

21 925 292

disponeras för
balanseras i ny räkning

21 925 292

Summa

21 925 292

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande
bokslutskommentarer.
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RESULTATRÄKNING
rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Not
1

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

27 555
6 382
292
17

15 998
6 365
668
15

34 246

23 046

-7 328
-4 101
-10 270
-8 651
-2 058
–

-4 144
-3 210
-8 203
-7 306
-1 577
-50

-32 408

-24 490

1 838

-1 444

–
-1 332

28
-1 263

-1 332

-1 235

506

-2 679

506
-152

-2 679
518

354

-2 161

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

Rörelseresultat

2
3

resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

resultat efter finansiella poster
resultat före skatt
Uppskjuten skatt
årets resultat
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BALANSRÄKNING
tillgångar
anläggningstillgångar

Not

2015-12-31

2014-12-31

320

320

320

320

22 761
6 105
2 420
6 720
1 668

22 633
6 885
1 617
4 949
1 385

39 674

37 469

5 075

5 116

5 075

5 116

45 069

42 905

243
33 120
646

253
26 796
506

34 009

27 555

7 944
444
543

3 812
167
365

8 931

4 344

7 399

5 420

summa omsättningstillgångar

50 339

37 319

summa tillgångar

95 408

80 224

Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter

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

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

summa anläggningstillgångar

4
5
6
7
8

9, 14

omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Produkter i arbete
Handelsvaror och färdigvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

BALANSRÄKNING
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eget kapital och skulder
Not
10

2015-12-31

2014-12-31

11

3 855

3 764

3 855

3 764

39 314
-17 742
354

37 401
-15 581
-2 161

21 926

19 659

25 781

23 423

264

153

264

153

7 800
15 282
36 005

8 804
15 312
25 695

59 087

49 811

2 478
36
2 956
22
2 718
2 066

1 860
1 558
20
1 646
1 753

10 276

6 837

95 408

80 224

Panter och säkerheter för egna skulder
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Maskiner belastade med äganderättsförbehåll

6 775
21 700
1 311

6 775
18 700
1 399

Summa ställda säkerheter

29 786

26 874

Återbetalningsskyldighet Regionalt investeringsbidrag

4 211

3 427

Summa ansvarsförbindelser

4 211

3 427

eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

summa eget kapital
avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

9

summa avsättningar
långfristiga skulder
Konvertibla lån
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

12
13

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

summa eget kapital och skulder

13

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
ställda säkerheter

ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

1 838
2 058
0
-1 332
–

-1 444
1 577
28
-1 263
46

Betald skatt

2 564
2

-1 056
-77

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

2 566

-1 133

-6 454
-4 586
13 129

-8 000
260
85

4 655

-8 788

Förvärv av byggnader och mark
Förvärv av inventarier och fat

-1 863
-2 401

-9 334
-3 131

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 264

-12 465

–
3 500
-1 912

74
18 267
-1 455

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 588

16 886

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

1 979
5 420

-4 367
9 787

Likvida medel vid årets slut

7 399

5 420

2 004

–

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

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av låneskulder

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
Transaktioner som inte medför betalning
Konvertering av skuld till eget kapital

KASSAFLÖDESANALYS
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REDOVISNINGSPRINCIPER
BOKSLUTSKOMMENTARER

OCH

Belopp i tkr om inget annat anges.

allmänna
redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis
ningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BF
NAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är
oförändrade jämfört med föregående år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till an
skaffningsvärden om inget annat anges nedan.

VÄRDERING AV FINANSIELLA SKULDER

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån
korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt
effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till an
skaffningsvärde.
AVGIFTSBESTÄMDA PLANER

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad.
Obetalda avgifter redovisas som skuld.
OFFENTLIGA BIDRAG

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel
11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet)
i BFNAR 2012:1.

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balans
räkningen genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade
värde.

REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN B ALANSRÄKNINGEN

SKATT

En finansiell tillgång eller en finansiell skuld tas upp i balans
räkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga
villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen
när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har
upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och
fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt
överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll
över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts
eller upphört.

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt
och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för inneva
rande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte
har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skatte
pliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av
tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga
temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som
härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten
skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader
och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag.Värderingen baseras på hur det redovisade
värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas
respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och
skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte
nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det
belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på inne
varande och framtida skattepliktiga resultat.Värderingen om
prövas varje balansdag.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället
till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter
som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första re
dovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör om
sättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som
beräknas inflyta.
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

REDOVISNING AV INTÄKTER

AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som er
hållits 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 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.

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffnings
värden 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

% per år
1–5
5
5–10
10–20
10

definition av nyck eltal
KASSALIKVIDITET

VARULAGER

Varulagret 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 tillverk
ningen av whisky. Mognadslagret redovisas som varor under
tillverkning tills den buteljeras och kostnaderna för mognads
lagringen påförs lagervärdet.

Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kort
fristiga skulder.
SOLIDITET

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för upp
skjuten skatt enligt aktuell skattesats i förhållande till balans
omslutningen.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är
redovisade till anskaffningsvärde.
LEASING

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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NOTER
not 1

nettoomsättning

2015

2014

Nettoomsättning
Avgår alkoholskatt

27 555
-3 459

15 998
-1 770

Nettoomsättning exklusive alkoholskatt

24 096

14 228

Alkoholskatten ingår i omsättningen och i posten Råvaror och förnödenheter med samma belopp.

Not 2

Leasingavgifter avseende operationell leasing

Bolagets leasar utrustning i form av truck, ledstaplare, kopieringsmaskin samt bilar, av tabellen framgår erlagd kostnad de två
senaste åren samt avtalad avgift inom ett år och mellan ett till fem år. Bolaget har inga avtalade leasingavtal med längre löptid än
5 år. I kostnaden för kostnadsförda leasingavgifter har inräknats den del av första förhöjd hyra som periodiserats för respektive
räkenskapsår.
2015

2014

423
335
476

379
167
426

2015

2014

10
3
13

9
2
11

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

938
5 403

906
4 122

summa
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

6 341
2 429
401

5 028
2 221
346

Tillgångar som innehas vid operationella leasingavtal
Leasingavgifter avtalade att betalas inom 1 år
Avtalade framtida leasingavgifter betalas mellan 1 och 5 år
Under räkenskapsåret kostnadsförda leasingavgifter

not 3

anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

Av företagets pensionskostnader avser 80 tkr (73 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 vardera. Verkställande direktören har för 2015 erhållit
lön och ersättningar uppgående till 670 tkr.Verkställande direktörens pensionsförmåner motsvarar ITP-planen.
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not 4

byggnader och mark

2015-12-31

2014-12-31

23 417
253
266
23 936

10 124
8 832
4 514
-53
23 417

-784
-391
–
-1 175

-536
-254
6
-784

Redovisat värde vid årets slut

22 761

22 633

Redovisat värde byggnader
Redovisat värde markanläggningar
Redovisat värde mark

21 398
618
745
22 761

21 740
149
744
22 633

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivningar enligt plan
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag om 5 099 tkr, varav 301 tkr påverkat årets nyanskaffningar.

not 5

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

Redovisat värde vid årets slut

2015-12-31

2014-12-31

9 677
–
-48
9 629

9 090
544
43
9 677

-2 792
-733
-3 525

-2 134
-658
-2 792

6 105

6 885

Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag om 3490 tkr, varav 48 tkr har påverkat årets investeringar.

not 6

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

Redovisat värde vid årets slut

2015-12-31

2014-12-31

1 996
1 106
3 102

915
1 081
1 996

-379
-303
-682

-173
-206
-379

2 420

1 617

NOTER
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not 7

fat

2015-12 -31

2014-12-31

6 058
2 403
8 461

4 552
1 506
6 058

-1 110
-631
-1 741

-651
-459
-1 110

6 720

4 948

2015-12-31

2014-12-31

Vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar

1 385
549
-266

5 440
503
-4 558

Redovisat värde vid årets slut

1 668

1 385

uppskjuten
skattefordran

uppskjuten
skatteskuld

netto

Temporära skillnader
Skattemässigt underskottsavdrag

–
5 075

-264
–

-264
5 075

Uppskjuten skattefordran (netto)

5 075

-264

4 811

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

not 8

not 9

pågående nyanläggningar

uppskjuten skattefordran och avsättningar
för uppskjuten skatt
2015-12-31

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 5075 tkr och andra outnyttjade skatteavdrag uppgår till 0 kr.

not 10

eget kapital i
ingångsbalansräkning
aktiekapital överkursfond

not 11

38

NOTER

fritt
eget kapital

summa
eget kapital

Eget kapital 2015-01-01
Registrerad nyemission
Årets resultat

3 763
92
–

37 401
1 913
–

-17 742
–
354

23 423
2 004
354

Eget kapital 2015-12-31

3 855

39 314

-17 388

25 781

upplysningar om aktiekapital

antal a-aktier

antal b-aktier

summa

Antal/värde vid årets ingång
Registrerat aktiekapital

1 838 450
91 520

1 925 504
–

3 763 954
91 520

Antal vid årets utgång

1 929 970

1 925 504

3 855 474

not 12

konvertibla lån
Konvertibellån 2010
Södgars Trading AB
Nordic Whisky Capital AB
Norrlandspojkarna AB
BLL Invest AB
Konvertibellån 2012
Norrlandsfonden
Konvertibellån 2013
Personalkonvertibel
Konvertibellån 2014
Norrlandsfonden
Konvertibellån 2015
Personalkonvertibel

Summa
Konvertibellånet från 2010 konverterades till aktier under året,
aktiekapitalet ökade med 91520 aktier av serie A.
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
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 4,25%. Perioden för påkallande av
konvertering löper till och med den 10 december 2016, med
en konverteringskurs om 15 kronor per aktie. Skuldebrevet
ska, i den mån konvertering ej skett dessförinnan, återbetalas
den 31 december 2016.

not 13

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

2015-12 -31

2014-12-31

–
–
–
–
–

501
501
501
501
2 004

3 200
3 200

3 200
3 200

2 500
2 500

2 500
2 500

1 100
1 100

1 100
1 100

1 000
1 000

–
–

7 800

8 804

Konvertibellånet från 2014 löper med en rörlig ränta som
per balansdagen uppgick till 3,00%. Perioden för påkallande
av konvertering löper till och med den 31 januari 2019, med
en konverteringskurs om 16:80 kronor per aktie. Skuldebrevet
ska, i den mån konvertering ej skett dessförinnan, återbetalas
den 28 februari 2019.
Konvertibellånet från 2015 löper med en rörlig ränta som
per balansdagen uppgick till 4,25%. Perioden för påkallande av
konvertering löper till och med den 10 december 2018, med
en konverteringskurs om 19:50 kronor per aktie. Skuldebrevet
ska i den mån konvertering ej skett dessförinnan återbetalats
den 31 december 2018.

2015-12-31

2014-12-31

2 478
10 369
4 913

1 860
8 775
6 537

17 760

17 172

NOTER

39

not 14

avstämning av effektiv skatt

2015-12-31
Procent

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Aktivering av uppskjuten skatt
Utnyttjande av tidigare underskottsavdrag
Temporära skillnader i avskrivningar på byggnader
Skatt avseende årets underskottsavdrag
Redovisad effektiv skatt

22%
3,7%
0%
30%
-1 006,7%
-23 %
1 004 %
30%

Belopp
506
-111
-19
–
-152
5 089
116
-5 075
-152

2014-12-31
Procent
22%
0%
0%
19,3%
169,7%
0%
-191%
20,1%

Belopp
-2 679
589
-20
–
518
4 547
–
5 116
518
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UNDERSKRIFTER

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i BOX DESTILLERI AB, org. nr. 556729-2593

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Box Destilleri AB
för år 2015. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen
av detta dokument på sidorna 27–40.
Styrelsens och vd:s 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.

RAPPORT OM ANDRA KRAV E NLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
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 2015.
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
bolaget 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
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 2015 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 15 mars 2016

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lars Skoglund
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

41

Layout: Gangster Media.
Foto: 	Sara Södergård (omslagets utsida), Roger Melander (omslagets insida
och 16), Pelle Wahlgren (s 4, 10–11, 14, 15, 19–22 och 26), Box Destilleri
(s 4, 13 och 25), Peter Söderlind (s 7, 12 och 17) och Gangster Media (s 9).
Tryck: Lenanders Grafiska, 80162.

42

box destilleri ab
Sörviken 140, 872 96 Bjärtrå, Sverige
www.boxwhisky.se | info@boxwhisky.se
Telefon: 0612-530 60

